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DAFTAR ISI BRM

No Nomor Permohonan Tanggal Penerimaan Kelas Merek

1 DID2022040143 10/06/2022 23  OZORA BY WIARE

2 DID2022042927 20/06/2022 25  Le Babies

3 JID2022044466 24/06/2022 43  RAJA SOP, UNTUK RASA MEMANG
RAJANYA

4 J152022046069 29/06/2022 43  HUBEEREI + LOGO

5 DID2022055812 01/08/2022 30  BUBUR AYAM HOT

6 JID2022064515 26/08/2022 41  Sekolah Alam Bogor, More Than a School It's a
Community

7 DID2022065451 30/08/2022 30  DAPOER CIA

8 JID2022066954 02/09/2022 40  Halu Management

9 DID2022068921 08/09/2022 25  kenira.id

10 DID2022073219 21/09/2022 9  TIGER NEO

11 DID2022073283 21/09/2022 5  BIANCHA by Nurul Chalista

12 DID2022076286 30/09/2022 9  LK

13 DID2022079065 10/10/2022 30  MYRAR P2MW UNIWARA

14 DID2022079278 10/10/2022 25  CAPAPIE

15 JID2022079280 10/10/2022 35  CAPAPIE + Logo

16 D222022079868 12/10/2022 24  GADIEZA

17 DID2022079969 12/10/2022 30  atjeh kupi

18 DID2022080862 14/10/2022 29  PUYUH D'JAWARA

19 DID2022081277 17/10/2022 30  DINSYA

20 DID2022081279 17/10/2022 30  BROPANG U-RI

21 D072022081280 17/10/2022 29  CREINDO FOOD

22 D222022081281 17/10/2022 25  KIO KILHO
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23 DID2022081283 17/10/2022 24  PINUNGOH LANGSAT LISUMALI

24 DID2022081287 17/10/2022 25  Gorgeous Indonesia

25 DID2022081288 17/10/2022 30  ES -TERUS

26 DID2022081289 17/10/2022 5  FIRA GOAT MILK Q-PLus

27 DID2022081418 17/10/2022 3  AURA PARFUMS.INC

28 J012022081419 17/10/2022 35  ABADI + Logo ABD

29 JID2022081420 17/10/2022 35, 41  ATSIRI JAWA

30 DID2022081421 17/10/2022 29, 30  BROCO

31 DID2022081422 17/10/2022 3  PARFUMS de AURA

32 JID2022081423 17/10/2022 43  ATSIRI JAWA

33 DID2022081424 17/10/2022 3  RKA BEAUTY GLOW

34 D102022081425 17/10/2022 30  BERAS ALAM + LOGO

35 JID2022081426 17/10/2022 44  ATSIRI JAWA

36 JID2022081427 17/10/2022 35  MAISON D'AURA

37 DID2022081428 17/10/2022 18  MERORA

38 DID2022081429 17/10/2022 28  WEBE BABY

39 DID2022081430 17/10/2022 30  RAT 189

40 DID2022081431 17/10/2022 30  ALPHABITES

41 DID2022081432 17/10/2022 3  AVILA

42 JID2022081433 17/10/2022 35  CV. PUTRA BONG JAYA

43 DID2022081434 17/10/2022 25  PUMPKIN

44 DID2022081435 17/10/2022 9  Logo

45 DID2022081436 17/10/2022 30  CALIFRUIT
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46 DID2022081437 17/10/2022 25  HAPPYPUMPKIN

47 DID2022081438 17/10/2022 5  MUCOCIL

48 DID2022081439 17/10/2022 30  NUT TREE

49 DID2022081440 17/10/2022 5  AVILA

50 DID2022081441 17/10/2022 25  DALLAS dan Logo

51 JID2022081442 17/10/2022 37  EARTHVILLE A STAYCATION HOME + LOGO

52 DID2022081443 17/10/2022 7  NAKAHASHI dan Logo

53 DID2022081444 17/10/2022 30  SWEET SULTAN

54 DID2022081445 17/10/2022 30  Basreng 169

55 JID2022081446 17/10/2022 43  Holymoon

56 DID2022081447 17/10/2022 3, 5, 9, 10, 11  CLARICARE

57 JID2022081448 17/10/2022 35  AVILA

58 DID2022081449 17/10/2022 30  POWERFUEL

59 DID2022081450 17/10/2022 3  Vitachi

60 DID2022081451 17/10/2022 7  King

61 DID2022081452 17/10/2022 30  BETONNI

62 DID2022081454 17/10/2022 30  ACE

63 D022022081455 17/10/2022 30  BERAS ANALOG BEBILAR  BERDAULAT
PANGAN

64 J112022081456 17/10/2022 35  HAIMART

65 DID2022081458 17/10/2022 12  YNS PART

66 DID2022081459 17/10/2022 18  R&H CROCHET

67 DID2022081460 17/10/2022 3  VIP Pengupas Cat Tembok Water Based

68 DID2022081461 17/10/2022 30  CREMFUL
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69 DID2022081462 17/10/2022 7  Kalos + Logo

70 DID2022081463 17/10/2022 9  TRUE COLOR

71 DID2022081464 17/10/2022 3  D'radiance Aesthetic Be Bright Be Radiance

72 DID2022081465 17/10/2022 16  Kalos + Logo

73 DID2022081466 17/10/2022 25  KLAVUU

74 DID2022081467 17/10/2022 1  VIP

75 JID2022081468 17/10/2022 41  PITIBI by Museum Of Toys

76 DID2022081469 17/10/2022 30  BUTTERMOO

77 DID2022081470 17/10/2022 25  BLACK GREEN

78 DID2022081471 17/10/2022 32  Slush by Museum Of Toys

79 JID2022081472 17/10/2022 35  LANCAR FRESHMART

80 DID2022081473 17/10/2022 30  Thunder Kid by Museum Of Toys

81 DID2022081474 17/10/2022 3  PRINCESS MEKO SINGAPORE + LOGO

82 DID2022081475 17/10/2022 30  CREAMKIST

83 DID2022081476 17/10/2022 24  Bosgo fashion + Logo

84 DID2022081477 17/10/2022 29  BEST MEAT

85 DID2022081511 17/10/2022 30  NUE

86 DID2022081694 18/10/2022 24  TRISA

87 DID2022081695 18/10/2022 29  Krisfite

88 DID2022081696 18/10/2022 25  UDINISA

89 D072022081697 18/10/2022 25  KUMERAJUT

90 DID2022081698 18/10/2022 5  NEURODEX FORTE

91 DID2022081699 18/10/2022 30  L WIN
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92 DID2022081700 18/10/2022 25  ROFIIMRON

93 DID2022081701 18/10/2022 29  SEDERHANA FOOD

94 DID2022081702 18/10/2022 12  nine

95 DID2022081703 18/10/2022 30  Dapur Vififefa

96 DID2022081704 18/10/2022 20, 21, 22, 24  Awada

97 DID2022081705 18/10/2022 3  DOCTOR EAM

98 DID2022081706 18/10/2022 30  SARI JASRI

99 DID2022081708 18/10/2022 30  KAME KAFEELHOME

100 DID2022081709 18/10/2022 3  NUN BEAUTY

101 DID2022081710 18/10/2022 30  Jooely Ry Camilan

102 DID2022081711 18/10/2022 18  VIAGGIO

103 DID2022081713 18/10/2022 30  MATEMATEIKA by bimabrew

104 DID2022081714 18/10/2022 35, 9, 41, 42  EnglishScore & Logo

105 JID2022081715 18/10/2022 44  KLINIK GIGI DAENGTISIA

106 DID2022081716 18/10/2022 30  PAWON TETEH

107 JID2022081717 18/10/2022 35  CKSSPORT + Lukisan

108 DID2022081718 18/10/2022 30  CANTIKKA HERBS + LUKISAN

109 JID2022081719 18/10/2022 44  Fit-S 911 BEAUTY CENTER

110 J122022081720 18/10/2022 35  NIAGA LOBSTER MUTIARA

111 DID2022081721 18/10/2022 18  CKSSPORT + Lukisan

112 JID2022081722 18/10/2022 43  Camporyuk

113 D102022081723 18/10/2022 24  BATIK B'STAR + LOGO

114 DID2022081725 18/10/2022 21  PROSNIP & Logo
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115 DID2022081726 18/10/2022 30  ArfiFood Madura

116 DID2022081729 18/10/2022 29  Ca'kot

117 JID2022081898 18/10/2022 38  1ENGAGE powered by smartfren.

118 JID2022081899 18/10/2022 41  DOPA

119 DID2022081900 18/10/2022 8  IPARAH

120 DID2022081901 18/10/2022 30  CASA ROSA

121 JID2022081902 18/10/2022 42  CPAT Certified Professional Accounting
Technician

122 DID2022081903 18/10/2022 8  RKG Homeware Solutions

123 DID2022081904 18/10/2022 18  M-LaaLaa + LOGO

124 JID2022081905 18/10/2022 39  PIKNIKU

125 JID2022081906 18/10/2022 42  1ENGAGE powered by smartfren.

126 JID2022081907 18/10/2022 41  BOGOR CITY OF RUNNERS

127 DID2022081908 18/10/2022 24  SEKAR KAMULYAN

128 DID2022081909 18/10/2022 25  Kupnad + LOGO

129 DID2022081910 18/10/2022 11  IPARAH

130 DID2022081911 18/10/2022 19  INSULATECH

131 DID2022081912 18/10/2022 3, 30  OLIVETO

132 DID2022081913 18/10/2022 5  CENTRIGO

133 JID2022081914 18/10/2022 35  TAX Times Training and Consultation

134 DID2022081915 18/10/2022 11  TAFU-HEPA + Logo

135 JID2022081916 18/10/2022 45  Jepang Motor

136 DID2022081917 18/10/2022 3  M-LaaLaa + LOGO

137 J222022081919 18/10/2022 35  UNOAJA
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138 JID2022081920 18/10/2022 45  1ENGAGE powered by smartfren.

139 DID2022081921 18/10/2022 34  Box Vapor

140 DID2022081922 18/10/2022 1  TUBEROSE

141 DID2022081923 18/10/2022 18, 5, 24, 25, 9, 10, 26,
14  Lily & Dan

142 JID2022081924 18/10/2022 43  SENANG MOSE

143 DID2022081925 18/10/2022 32  AKLIA

144 D152022081926 18/10/2022 3  HAFIZAH COSMETIC

145 DID2022081926 18/10/2022 7  SPARTA

146 DID2022081927 18/10/2022 5  HAKKA NOODLE BAR

147 DID2022081928 18/10/2022 1  HANDEP HAPAKAT

148 DID2022081929 18/10/2022 29  ECHOBAROKAH

149 DID2022081930 18/10/2022 9  1ENGAGE

150 DID2022081931 18/10/2022 11  KGW + LOGO

151 DID2022081932 18/10/2022 25  METASPORT

152 JID2022081933 18/10/2022 41  TOP SDGs AWARD

153 DID2022081934 18/10/2022 19  FORT

154 DID2022081935 18/10/2022 25  TERNADO & Logo

155 DID2022081936 18/10/2022 11  SUPSTAR

156 DID2022081937 18/10/2022 30  TIOW ASELI HOKI DAN LUKISAN

157 JID2022081938 18/10/2022 41  alurafotografi

158 DID2022081939 18/10/2022 18, 5, 24, 25, 9, 10, 26,
14  L&D

159 DID2022081940 18/10/2022 28  E-GRADE + LOGO

160 DID2022081941 18/10/2022 16  1ENGAGE
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161 DID2022081942 18/10/2022 21  Buntari Ceramic Studio

162 DID2022081943 18/10/2022 5  XIGAI + LOGO XG

163 DID2022081944 18/10/2022 11  KGW

164 DID2022081945 18/10/2022 3  california

165 JID2022081946 18/10/2022 45  Bro Legal

166 DID2022081947 18/10/2022 16  CENTRIGO

167 DID2022081948 18/10/2022 3  B&B Bening and Beauty

168 DID2022081949 18/10/2022 3, 21  BEAKEY

169 DID2022081950 18/10/2022 33  WIJA SOJU

170 JID2022081951 18/10/2022 36  WE KNOW PROPERTY

171 JID2022081952 18/10/2022 35  1ENGAGE

172 DID2022081953 18/10/2022 25  PERUZZI

173 DID2022081954 18/10/2022 30  ROSO ECHO

174 DID2022081955 18/10/2022 3  CANTEK

175 D102022082073 18/10/2022 9  CALIGHT

176 JID2022082150 19/10/2022 41  Perfectstudiopotret

177 DID2022082152 19/10/2022 30  RAFT RASA

178 DID2022082153 19/10/2022 24  RAMITA BATIK

179 DID2022082154 19/10/2022 30  REGAN + Logo

180 DID2022082155 19/10/2022 25  POR7S

181 DID2022082156 19/10/2022 30  Locafood

182 DID2022082157 19/10/2022 5  JJS Drink   Healthy-Agro Lebo-Ale

183 JID2022082158 19/10/2022 35  KADPRAI + KARAKTER HURUF THAILAND
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184 JID2022082159 19/10/2022 41  1-888-ECHO

185 DID2022082160 19/10/2022 3  AAS BEAUTY CARE & AESTHETIC by dr. Ali
Akbar Siregar

186 DID2022082161 19/10/2022 3, 5  PAPAKU

187 DID2022082162 19/10/2022 3  RAFITATU

188 DID2022082163 19/10/2022 3  BODY FLAVORS

189 DID2022082269 19/10/2022 9  GOLDSAT

190 DID2022082270 19/10/2022 5  AMIDEXON

191 JID2022082272 19/10/2022 35  HSBC UniTransact

192 DID2022082273 19/10/2022 25  BABY & MOM + GAMBAR

193 DID2022082274 19/10/2022 30  Sebungkus.id

194 JID2022082275 19/10/2022 38  HSBC UniTransact

195 D072022082276 19/10/2022 30  MAGYS

196 DID2022082277 19/10/2022 3  CILVARIS

197 DID2022082278 19/10/2022 1  ADMIRAL WOOD FILLER EPOXY

198 D202022082279 19/10/2022 1  KOMPOSKU

199 JID2022082280 19/10/2022 42  INOVINDO

200 DID2022082281 19/10/2022 25  FAHIJAB

201 DID2022082282 19/10/2022 25  BARDI

202 DID2022082283 19/10/2022 20  Usaha Dare Karuhei

203 JID2022082284 19/10/2022 42  HSBC UniTransact

204 DID2022082285 19/10/2022 12  ofero + LOGO

205 DID2022082286 19/10/2022 12  Carmichael Evo + Logo

206 JID2022082287 19/10/2022 35  GLOBAL EXPAT RECRUITING
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207 J072022082288 19/10/2022 43  Mie Sion Laksa Udon

208 D202022082289 19/10/2022 1  GEMBUR

209 DID2022082290 19/10/2022 5  OBH NUSANTARA + LOGO

210 JID2022082291 19/10/2022 43  PIZZA TOAST & Logo

211 JID2022082292 19/10/2022 42  vettalk indonesia

212 DID2022082293 19/10/2022 29  Satria

213 JID2022082294 19/10/2022 43  CHICKEN TO GO! + LOGO

214 DID2022082295 19/10/2022 9  NX SOLUTION + GAMBAR

215 DID2022082296 19/10/2022 29  BURGER GEBER & LOGO

216 DID2022082297 19/10/2022 31  ARRA

217 DID2022082298 19/10/2022 24  BATIK ADYATMA + LOGO

218 DID2022082299 19/10/2022 3  KYMORA

219 DID2022082300 19/10/2022 3  Zuby Glow

220 DID2022082301 19/10/2022 3  KHLEE

221 DID2022082302 19/10/2022 12  PRAGE

222 DID2022082303 19/10/2022 30  BURGER GEBER & LOGO

223 DID2022082304 19/10/2022 3  SIMPEL

224 DID2022082305 19/10/2022 3  Kaylene

225 JID2022082306 19/10/2022 43  BURGER GEBER & LOGO

226 DID2022082307 19/10/2022 2  ADMIRAL WOOD FILLER EPOXY

227 DID2022082309 19/10/2022 3  Dr. G

228 DID2022082311 19/10/2022 12  CBD RACING SPORTS

229 JID2022082312 19/10/2022 41  GLOBAL EXPAT RECRUITING
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230 DID2022082313 19/10/2022 5  Liomo

231 DID2022082314 19/10/2022 18  FOCALLURE & LUKISAN

232 DID2022082315 19/10/2022 25  REGER ORIGINAL ACTION

233 DID2022082316 19/10/2022 30  ICE 878 Indonesia

234 DID2022082317 19/10/2022 6  ISTANA + LOGO

235 DID2022082318 19/10/2022 16  KYLO + LOGO

236 DID2022082319 19/10/2022 5  Dr. FIT

237 JID2022082321 19/10/2022 36  SENYUM KECIL

238 J072022082322 19/10/2022 43  Narare Food

239 DID2022082323 19/10/2022 32  9Antiox Glow

240 DID2022082324 19/10/2022 31  KAW + Logo

241 DID2022082325 19/10/2022 3  ohho

242 DID2022082326 19/10/2022 1  ATIVA'S UNIVERSAL BIOGRO

243 D072022082556 20/10/2022 1  NAWA SUPER

244 JID2022082559 20/10/2022 36  INVESTMI

245 D072022082561 20/10/2022 1  NAWA TRICHO

246 JID2022082564 20/10/2022 39  SAVANA

247 JID2022082565 20/10/2022 44  APOTEKKU GROUP

248 D072022082570 20/10/2022 1  NAWA STICK

249 JID2022082571 20/10/2022 41  TICMIEDU

250 DID2022082574 20/10/2022 6  IDF INDOFITTING

251 DID2022082575 20/10/2022 3  RHLBEAUTY

252 DID2022082590 20/10/2022 32  Logo C
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253 DID2022082598 20/10/2022 3  Chandra Kirana + LOGO

254 DID2022082603 20/10/2022 29  PIE SUSU MALIOBORO JOGJA

255 DID2022082606 20/10/2022 9, 10  DHARMA

256 DID2022082817 20/10/2022 25  KRF

257 JID2022082818 20/10/2022 35  AUDIOWORKSHOP MFG dan Logo

258 J152022082819 20/10/2022 44  OPTIK MAHARDIKA

259 DID2022082820 20/10/2022 3  SkinCrave

260 DID2022082821 20/10/2022 17  NN NINDO + LOGO

261 DID2022082822 20/10/2022 29  DONGCHEN TRADE

262 DID2022082823 20/10/2022 3  Skincare Dr. Novy

263 JID2022082824 20/10/2022 35  ALPINE dan Logo

264 DID2022082825 20/10/2022 11  Fiolite

265 JID2022082826 20/10/2022 44  APOTEK GIO FARMA

266 DID2022082828 20/10/2022 5  MAATES ADAM & Lukisan

267 JID2022082829 20/10/2022 42  SGI

268 JID2022082830 20/10/2022 35  HERTZ dan Logo

269 JID2022082831 20/10/2022 35  CAN

270 JID2022082832 20/10/2022 35  SOUND AND MACHINE

271 JID2022082833 20/10/2022 35  UNIIESPORTQ

272 DID2022082834 20/10/2022 9  VITTORIO DAN LOGO

273 JID2022082835 20/10/2022 35  FOCAL dan Logo

274 JID2022082836 20/10/2022 35  VIBROFILTR dan Logo

275 D152022082837 20/10/2022 32  AFIRA WATER
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276 DID2022082838 20/10/2022 3  kglow by azzura

277 JID2022082838 20/10/2022 35  TR ANUGERAH

278 DID2022082840 20/10/2022 7  IJM INDODIESEL JAYA MANDIRI + LOGO

279 JID2022082841 20/10/2022 35  BERKAH JAYA + LOGO

280 DID2022082844 20/10/2022 25  Husband Love

281 DID2022082847 20/10/2022 30  JAWARA

282 DID2022082848 20/10/2022 12  IJM INDODIESEL JAYA MANDIRI + LOGO

283 DID2022082850 20/10/2022 9  QRCBN : QR Code Book Number

284 JID2022082852 20/10/2022 35  EQUITIC

285 JID2022082854 20/10/2022 43  BLACK POND TAVERN

286 JID2022082856 20/10/2022 35  MAATES ADAM & Lukisan

287 JID2022082857 20/10/2022 43  SATE BABI KAPUK + LOGO

288 JID2022082858 20/10/2022 39  TIVI TOUR

289 DID2022082859 20/10/2022 30  DONGCHEN TRADE

290 JID2022082860 20/10/2022 44  Ancient Hypno Magnetism

291 JID2022082861 20/10/2022 35  TRA

292 DID2022082862 20/10/2022 5  CLEARER

293 DID2022082863 20/10/2022 25  Paraleaf + LUKISAN

294 DID2022082866 20/10/2022 41, 9  E-LIBYU

295 JID2022082867 20/10/2022 36, 42, 44  BETTERFLY + logo

296 JID2022082868 20/10/2022 38  INTELMEDIA

297 DID2022082870 20/10/2022 3  Rinako

298 DID2022082871 20/10/2022 21  VALIANT

Halaman 14 dari 1015



299 JID2022082872 20/10/2022 43  PAUSE KEDAI MAKAN & NGOPI

300 DID2022082874 20/10/2022 1  GARDEN MIKRO

301 DID2022083091 21/10/2022 30  Kondang Ayem

302 DID2022083093 21/10/2022 29  OrCHEO

303 DID2022083183 21/10/2022 5  DURCAIN NON HEAVY

304 DID2022083184 21/10/2022 25  VIRGOSTAR

305 DID2022083185 21/10/2022 9  MIPOX

306 DID2022083186 21/10/2022 25  BOTOL JAURAN DAN LUKISAN.

307 JID2022083187 21/10/2022 35  VIRGOSTAR

308 DID2022083188 21/10/2022 3  OS MEN

309 JID2022083192 21/10/2022 36  VIRGOSTAR

310 JID2022083195 21/10/2022 38  VIRGOSTAR

311 JID2022083199 21/10/2022 42  VIRGOSTAR

312 DID2022083203 21/10/2022 17  MIPOX

313 DID2022083207 21/10/2022 29  PENYOR

314 DID2022083218 21/10/2022 30  Ndolilet

315 DID2022083223 21/10/2022 29  criude

316 DID2022083271 21/10/2022 30  Tanur Naqari

317 DID2022083279 21/10/2022 29  Housik Bro

318 DID2022083285 21/10/2022 30  JANITRA

319 DID2022083292 21/10/2022 14  ibrazka

320 DID2022083295 21/10/2022 24  Al Ghifari Batik

321 DID2022083301 21/10/2022 30  MAMAERARA
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322 DID2022083313 21/10/2022 18  D'Azka

323 DID2022083321 21/10/2022 29  Dadima Bombay

324 DID2022083322 21/10/2022 24  ARY.A.BIMANYU

325 DID2022083397 21/10/2022 30  Zaujati Snack

326 DID2022083404 21/10/2022 30  Dabunsan

327 DID2022083413 21/10/2022 30  kokletak

328 DID2022083421 21/10/2022 29  Khazanah Chicken & Pizza

329 DID2022083422 21/10/2022 30  Keningar

330 DID2022083423 21/10/2022 24  BMR Batik Mugi Raharjo + Lukisan

331 DID2022083426 21/10/2022 30  BLUDERMAGETIAN

332 DID2022083435 21/10/2022 29  JUARIAH

333 DID2022083436 21/10/2022 29  Wiasa_NGR

334 DID2022083438 21/10/2022 24  Bima Saktitien

335 JID2022083447 21/10/2022 35  Khosun

336 DID2022083448 21/10/2022 24  Ernibatik

337 DID2022083450 21/10/2022 30  Khosun

338 DID2022083464 21/10/2022 24  Berkah Lestari

339 DID2022083473 21/10/2022 24  Giri Indah Batik

340 DID2022083573 22/10/2022 24  MADANA

341 DID2022083574 22/10/2022 24  MAHARUPA BATIK

342 DID2022083577 22/10/2022 24  MUNALIKA BATIK

343 DID2022083578 22/10/2022 24  Batik munding Wangi

344 DID2022083579 22/10/2022 24  mutiara Batik
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345 JID2022083621 22/10/2022 35  Melayu TV Kite Serumpun

346 DID2022083623 22/10/2022 3  CB by Cutbul

347 DID2022083625 22/10/2022 3  RUBY SAHARA

348 DID2022083626 22/10/2022 25  Sheba Tetap Cantik Saat Hujan

349 DID2022083627 22/10/2022 3  RUBY SAHARA

350 DID2022083628 22/10/2022 29  Karang Asri

351 DID2022083629 22/10/2022 29  Cap Menjangan

352 DID2022083630 22/10/2022 30  TRILUV

353 DID2022083631 22/10/2022 9  INPAM

354 DID2022083632 22/10/2022 18  MINIKA + LOGO

355 DID2022083633 22/10/2022 25  NEVILO

356 JID2022083634 22/10/2022 43  ABAH LAUT + LUKISAN

357 DID2022083637 22/10/2022 29  YUSAJI

358 DID2022083657 23/10/2022 24  SUNGGING TUMPUK

359 DID2022083658 23/10/2022 24  sungsang batik

360 DID2022083661 23/10/2022 24  uliya Batik

361 DID2022083695 23/10/2022 29  DENJO'S

362 DID2022083696 23/10/2022 5, 29  Kendi Healthy Kitchen

363 JID2022083697 23/10/2022 43  bijihitam

364 JID2022083698 23/10/2022 41  FURAMA

365 JID2022083699 23/10/2022 43  Fu Li Hua

366 JID2022083700 23/10/2022 41  Jo Fernandez

367 DID2022083701 23/10/2022 10  M3-Pro Gold
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368 DID2022083702 23/10/2022 8  EVODIA

369 JID2022083703 23/10/2022 35  CAPERFUMERRY + LOGO

370 DID2022083704 23/10/2022 9  Groovy Eyewear

371 DID2022083705 23/10/2022 30  UGC UMI GREEN COFFEE

372 DID2022083706 23/10/2022 16  EMIDIO

373 DID2022083758 24/10/2022 25  CAHYARANI + LOGO

374 DID2022083834 24/10/2022 9  DUTABOKS + LOGO

375 JID2022083835 24/10/2022 43  NUSA by KEKEB dan Logo

376 DID2022083836 24/10/2022 3  CUTGlow

377 JID2022083837 24/10/2022 43  KOPI LILABA & LOGO

378 JID2022083838 24/10/2022 35  TAMARNA

379 DID2022083839 24/10/2022 11  KAZITO

380 DID2022083840 24/10/2022 30  KOPI LANGIT TUJU

381 DID2022083841 24/10/2022 9  DUTATRAY  + LOGO

382 DID2022083842 24/10/2022 30  LOGO

383 JID2022083843 24/10/2022 35  BIOMA + LOGO

384 JID2022083844 24/10/2022 35  SMART DNM

385 JID2022083845 24/10/2022 43  Nomu Bar By Rooftop 24

386 JID2022083846 24/10/2022 35  DNM MOBILE

387 DID2022083847 24/10/2022 30  COKLATOS

388 DID2022083848 24/10/2022 18  LOVE RISSA

389 DID2022083849 24/10/2022 7  Ashworth

390 DID2022083850 24/10/2022 30  Mba Dinol
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391 DID2022083851 24/10/2022 29  Hao Greek Yoghurt

392 DID2022083852 24/10/2022 34  BLUE GAULOISES BLONDES

393 DID2022083853 24/10/2022 25  KAZITO

394 JID2022083853 24/10/2022 42  HORANGI CYBER SECURITY + LOGO

395 DID2022083854 24/10/2022 25  LOGO

396 DID2022083855 24/10/2022 3  De'Naur

397 DID2022083857 24/10/2022 7  Ashworth + Logo

398 DID2022083858 24/10/2022 25  SPOCUT

399 JID2022083859 24/10/2022 42  PROTERGO CYBERSECURITY & LOGO

400 DID2022083860 24/10/2022 30  SHANAY + LOGO

401 DID2022083861 24/10/2022 9  OGCPP

402 DID2022083863 24/10/2022 30  KOLATOS

403 DID2022083864 24/10/2022 21  YoYi

404 DID2022083865 24/10/2022 3  GUARDIAN ECO-GARDEN

405 JID2022083866 24/10/2022 41  PERHERI Perhimpunan Hernia Indonesia
(Indonesian Hernia Society)

406 DID2022083867 24/10/2022 10  SFI ALLEY

407 JID2022083868 24/10/2022 37  Ashworth

408 DID2022083869 24/10/2022 30  TOPin Sambel

409 JID2022083870 24/10/2022 37  Ashworth + Logo

410 JID2022083871 24/10/2022 37  GADGET CARE POINT + LOGO

411 JID2022083872 24/10/2022 35  It's OKI GOOD TO SEE

412 JID2022083941 24/10/2022 35  Garnet Premium Cakes

413 DID2022084085 24/10/2022 24  Angesti utami
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414 DID2022084089 24/10/2022 3  ENMA

415 DID2022084090 24/10/2022 39, 9, 42  Coldspace

416 JID2022084091 24/10/2022 35  FIKI NAKI

417 DID2022084092 24/10/2022 30  LITTLE BITES SIGNATURE HOME MADE
EST 1998

418 JID2022084093 24/10/2022 35  Khubzakum + Lukisan

419 DID2022084094 24/10/2022 5  TRIVITA

420 J052022084095 24/10/2022 41  INSAN MANDIRI CENDEKIA

421 DID2022084096 24/10/2022 1  SUPERONE

422 DID2022084097 24/10/2022 30  mpok ipeh

423 JID2022084099 24/10/2022 42  beridana

424 JID2022084100 24/10/2022 40  SINAR ETERNA & Lukisan

425 J262022084101 24/10/2022 41  GEN ANT

426 JID2022084102 24/10/2022 36  URBAN FARM + LOGO

427 DID2022084103 24/10/2022 1  MEKARKALI

428 JID2022084104 24/10/2022 43  GRAND DUCK & HURUF KANJI DAN LOGO

429 JID2022084105 24/10/2022 41  Tak Kenal Maka Tak Goyang (TKMTG)

430 DID2022084106 24/10/2022 8  PROFIT

431 DID2022084107 24/10/2022 32  LITTLE BITES SIGNATURE HOME MADE
EST 1998

432 DID2022084108 24/10/2022 6  SULTAN & Lukisan

433 DID2022084109 24/10/2022 5  PROFETA

434 DID2022084110 24/10/2022 30  MienMe Past'ries

435 DID2022084111 24/10/2022 24  ZAKIZAKIYA

436 JID2022084112 24/10/2022 37  URBAN FARM + LOGO
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437 DID2022084113 24/10/2022 25  Hi-Kay Plus

438 DID2022084115 24/10/2022 5  ENERCELL

439 JID2022084116 24/10/2022 41  MISS JUTA

440 DID2022084117 24/10/2022 6  E-Bond

441 DID2022084118 24/10/2022 8  Varotex + Lukisan

442 JID2022084120 24/10/2022 43  MENANTEA + LOGO

443 JID2022084121 24/10/2022 41  URBAN FARM + LOGO

444 DID2022084122 24/10/2022 9  CABERG

445 DID2022084123 24/10/2022 9  Teacherplanner.id

446 DID2022084125 24/10/2022 9  ZHENHUA

447 DID2022084126 24/10/2022 9  Karya Aguna Nusantara

448 DID2022084127 24/10/2022 25  Minie Club

449 DID2022084128 24/10/2022 18  many sundays

450 DID2022084129 24/10/2022 9  CUREAJA INDONESIA

451 JID2022084130 24/10/2022 43  URBAN FARM + LOGO

452 DID2022084131 24/10/2022 3  MAXQUIN

453 DID2022084132 24/10/2022 9  Gen Bright Accerly Globality Indonesia

454 JID2022084133 24/10/2022 35, 38, 42  newcreative

455 JID2022084134 24/10/2022 39  DTS DOCUMENT TRAVEL SERVICES +
LOGO

456 DID2022084135 24/10/2022 30  Ernigading

457 DID2022084137 24/10/2022 9  PROFIT

458 DID2022084138 24/10/2022 2  SURYALINE & Lukisan

459 DID2022084140 24/10/2022 3  Merupakan Suatu Penamaan
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460 JID2022084141 24/10/2022 43  BaBa meals

461 DID2022084142 24/10/2022 9  Sedekah Sampah Harmony Corner + Logo

462 DID2022084143 24/10/2022 11  PROFIT

463 DID2022084144 24/10/2022 30  Alverna Bakery

464 DID2022084145 24/10/2022 16  PROFIT

465 DID2022084146 24/10/2022 27  SUPER LOTUS

466 DID2022084147 24/10/2022 16  CABERG

467 JID2022084148 24/10/2022 43  YOURS PIZZA

468 DID2022084149 24/10/2022 30  LEGIE

469 DID2022084210 25/10/2022 20  FIORENSEA PILLOW

470 DID2022084211 25/10/2022 25  MUNANA + LOGO

471 D152022084212 25/10/2022 3  SINBE

472 JID2022084213 25/10/2022 35  ANGELOSKIN – Reveal The Angel Skin +
Logo

473 JID2022084214 25/10/2022 41  bossman

474 DID2022084215 25/10/2022 3  ELMI Aesthetic Clinic

475 JID2022084297 25/10/2022 35  OH JOLIE ! COFFEE

476 DID2022084298 25/10/2022 29  RUNACO

477 DID2022084299 25/10/2022 31  CLASICOS CRAFT

478 DID2022084301 25/10/2022 16  LAND'S END + LOGO

479 DID2022084302 25/10/2022 9  SARAUKE

480 JID2022084303 25/10/2022 43  SARABONG

481 DID2022084304 25/10/2022 30  Kopi Kawan

482 JID2022084305 25/10/2022 43  Bakmi Keriting Akhai
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483 JID2022084306 25/10/2022 45  SARAUKE

484 DID2022084307 25/10/2022 3  AEGYO PERFUME

485 JID2022084308 25/10/2022 41  SARAUKE

486 JID2022084309 25/10/2022 35  RAJA KURMA

487 DID2022084310 25/10/2022 25  fankoe + Lukisan

488 D102022084311 25/10/2022 29  Kambangan

489 JID2022084312 25/10/2022 38  SARAUKE

490 DID2022084313 25/10/2022 19  BebyBoy

491 JID2022084314 25/10/2022 35  SARAUKE

492 DID2022084315 25/10/2022 29  RPIH

493 DID2022084316 25/10/2022 9  SUPHCL

494 JID2022084317 25/10/2022 43  YOGANIC

495 DID2022084318 25/10/2022 16  SARAUKE

496 JID2022084319 25/10/2022 43  BANGKOK CRAB

497 DID2022084320 25/10/2022 3  C’RINQU 99  +  logo

498 DID2022084321 25/10/2022 25  SARAUKE

499 DID2022084322 25/10/2022 30  IndoKoyah

500 DID2022084323 25/10/2022 30  KEMBAR BARROKAH

501 D112022084324 25/10/2022 1  MOSTERA

502 DID2022084325 25/10/2022 30  Vialina Kitchen

503 DID2022084326 25/10/2022 43, 30  ABAH 1981 HUSEIN

504 DID2022084327 25/10/2022 25  LOGO

505 DID2022084328 25/10/2022 30  HAPPYNAS + LOGO
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506 DID2022084329 25/10/2022 18  JAYA PUSPA

507 JID2022084330 25/10/2022 38  INDONESIA CLOUD COMMUNITY

508 DID2022084331 25/10/2022 25  Mutihijab

509 DID2022084332 25/10/2022 29  Rumah Makan LM danau Lemona + Logo

510 JID2022084337 25/10/2022 43  Rosmayanti by warung MM

511 DID2022084338 25/10/2022 32  JENK EN

512 JID2022084341 25/10/2022 44  THE LOTUS SPA EXPERIENCE

513 DID2022084342 25/10/2022 25  LOGO

514 JID2022084343 25/10/2022 41  BEER & BARREL + LOGO BB

515 DID2022084344 25/10/2022 30  Libalibi

516 J102022084345 25/10/2022 43  ZEA CATERING

517 DID2022084346 25/10/2022 35, 19, 36, 37, 39, 41,
43, 44  CORRECTIO

518 DID2022084347 25/10/2022 29  UHA

519 DID2022084348 25/10/2022 5, 29  NUTRIALL

520 DID2022084349 25/10/2022 29  SENKO CURRY

521 DID2022084350 25/10/2022 30  Naeni

522 DID2022084351 25/10/2022 11  Moi

523 JID2022084352 25/10/2022 41  INDONESIA CLOUD COMMUNITY

524 DID2022084353 25/10/2022 32  Bayulie

525 DID2022084354 25/10/2022 3  djarum djahit

526 JID2022084355 25/10/2022 43  BEER & BARREL + LOGO BB

527 DID2022084356 25/10/2022 10  XUTI  health and life

528 DID2022084357 25/10/2022 3  PHYLLO     +  logo

Halaman 24 dari 1015



529 DID2022084358 25/10/2022 25  LOGO

530 DID2022084359 25/10/2022 11  CPVCPro

531 DID2022084360 25/10/2022 11  NIKKISO

532 DID2022084361 25/10/2022 3  DIAN SAYYED

533 JID2022084362 25/10/2022 36  Ruang Properti + Logo

534 JID2022084363 25/10/2022 35  BEER & BARREL + LOGO BB

535 DID2022084364 25/10/2022 30  BANGGA dan Lukisan

536 DID2022084365 25/10/2022 30  BARRA COOKIES

537 DID2022084367 25/10/2022 30  SENKO CURRY

538 DID2022084368 25/10/2022 32  SegerS Bu Irah

539 DID2022084369 25/10/2022 29  Prochiz Cheese Sauce + lukisan

540 D102022084371 25/10/2022 25  KYLIE JONES

541 JID2022084372 25/10/2022 39  An Nahdloh

542 DID2022084373 25/10/2022 25  Mas & Mbak Baby

543 DID2022084374 25/10/2022 12  Virgo and the Sparklings

544 DID2022084376 25/10/2022 30  Cake Marvel Lemona

545 DID2022084378 25/10/2022 1  BESTICO FERTILIZER Soil Booster + Logo

546 DID2022084379 25/10/2022 25  LOGO

547 DID2022084380 25/10/2022 18  ARESPECT

548 DID2022084381 25/10/2022 14  KAGUMI Initial

549 DID2022084382 25/10/2022 12  UNIBEE

550 DID2022084383 25/10/2022 29  Syukron

551 D252022084465 25/10/2022 30  ABU KEN
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552 DID2022084550 25/10/2022 5  OTjiMA Ramuan Alami & Islami

553 DID2022084563 25/10/2022 5  OTeM ramuan alami & Islami

554 DID2022084564 25/10/2022 30  BASRENG 354

555 DID2022084566 25/10/2022 30  ANINDYA CAKERY

556 DID2022084593 25/10/2022 30  Kang Ice Bubble

557 JID2022084596 25/10/2022 43  Kopal Coffee, Tea & more + Lukisan

558 DID2022084599 25/10/2022 20  Casa de Petto pet furniture + Logo

559 JID2022084604 25/10/2022 42  Logo

560 DID2022084605 25/10/2022 25  BONSHO

561 DID2022084606 25/10/2022 4  Maka

562 DID2022084607 25/10/2022 38, 9  NetraTech

563 DID2022084608 25/10/2022 3  Green Irish Tweed

564 DID2022084609 25/10/2022 9  Maka

565 DID2022084610 25/10/2022 5  COLPOFIX & Logo

566 JID2022084611 25/10/2022 44  FAIRFAX

567 DID2022084612 25/10/2022 12  Maka

568 JID2022084613 25/10/2022 43  NASIBAKAR JUARA ISTIMEWA

569 DID2022084614 25/10/2022 5  MASTATIN Simvastatin

570 DID2022084615 25/10/2022 30  TEOPE

571 JID2022084616 25/10/2022 43  THE GOLDEN TOOTH

572 DID2022084617 25/10/2022 25  KATTOEN

573 DID2022084618 25/10/2022 16  Maka

574 DID2022084619 25/10/2022 20  WILANG
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575 DID2022084620 25/10/2022 25  SOLLERTIA project

576 DID2022084621 25/10/2022 5  RaJaKun

577 DID2022084622 25/10/2022 34  HI5BAR

578 JID2022084623 25/10/2022 37  PVC PROSPEK VINET CEMERLANG &
Lukisan

579 JID2022084624 25/10/2022 35  HEDO + LOGO

580 JID2022084625 25/10/2022 36  VIA FAMILIA

581 DID2022084626 25/10/2022 34  MU+

582 D012022084627 25/10/2022 3  RNI Beauty By Syahrani Sitorus

583 JID2022084628 25/10/2022 37  VIA FAMILIA

584 DID2022084629 25/10/2022 29  SUPERGOAT + GAMBAR

585 DID2022084630 25/10/2022 6  AMM

586 DID2022084631 25/10/2022 20  Tough Cubic + Logo

587 DID2022084632 25/10/2022 25  Maka

588 JID2022084633 25/10/2022 35  Maka

589 JID2022084635 25/10/2022 36  Maka

590 JID2022084636 25/10/2022 37  Maka

591 JID2022084637 25/10/2022 42  HEBROS & Lukisan

592 JID2022084638 25/10/2022 35  Diana Musik

593 JID2022084639 25/10/2022 41, 45  Logo GEREJA KRISTUS RAHMANI
INDONESIA (GKRI)

594 DID2022084640 25/10/2022 29  JETLAG CART CORNER

595 DID2022084641 25/10/2022 30  JETLAG CART CORNER

596 JID2022084643 25/10/2022 39  Maka

597 JID2022084644 25/10/2022 40  Maka
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598 JID2022084645 25/10/2022 35  Esturame

599 JID2022084646 25/10/2022 41  Maka

600 JID2022084647 25/10/2022 41  WAVE STUDIO + Logo

601 JID2022084648 25/10/2022 42  Maka

602 DID2022084649 25/10/2022 34  YANKER

603 DID2022084650 25/10/2022 4  enviromet (stylized)

604 JID2022084651 25/10/2022 44  LACASCA AESTHETIC CLINIC

605 JID2022084652 25/10/2022 35  enviromet (stylized)

606 DID2022084653 25/10/2022 5  dermixlim

607 DID2022084654 25/10/2022 3  R2D

608 DID2022084655 25/10/2022 30  ROTI ECCO

609 DID2022084656 25/10/2022 3  AZIZA BEAUTY

610 DID2022084657 25/10/2022 5  RX369

611 JID2022084658 25/10/2022 39  KHAZZANAH TOURS & TRAVEL

612 DID2022084660 25/10/2022 30  Bolu Batik Dapur Bu Ela

613 JID2022084661 25/10/2022 43  CORDUROY

614 DID2022084662 25/10/2022 25  CAHAYA GALLERY

615 DID2022084663 25/10/2022 18  Moon Dae

616 JID2022084724 26/10/2022 39  Adventure Archipelago

617 DID2022084725 26/10/2022 3  N BRIGHT R

618 DID2022084726 26/10/2022 3  N. SOFTENER

619 JID2022084727 26/10/2022 45  ABI ADVOKAT BERSATU INDONESIA

620 DID2022084728 26/10/2022 3  TOPNICE
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621 DID2022084729 26/10/2022 3  CHOISKYCN

622 DID2022084730 26/10/2022 32  BANDES WATER

623 DID2022084731 26/10/2022 3  mamimoe

624 JID2022084732 26/10/2022 41  Gege Grisel

625 DID2022084733 26/10/2022 32  EHRESZPE

626 DID2022084734 26/10/2022 30  SEROBOT

627 JID2022084735 26/10/2022 43  FEI LONG ZAI TIAN

628 JID2022084736 26/10/2022 41  Al Azhar Montessori Preschool and
Kindergarten

629 DID2022084737 26/10/2022 30  KOH LAY

630 DID2022084738 26/10/2022 1  Castorado

631 JID2022084739 26/10/2022 43  AL AZHAR Mom & Kidz Cafe

632 DID2022084740 26/10/2022 25  BLUEGENESIS

633 DID2022084741 26/10/2022 25  MAKUNO

634 D012022084742 26/10/2022 5  RNI Herbal By Syahrani Sitorus

635 DID2022084744 26/10/2022 16  KIKI LUKISAN

636 DID2022084745 26/10/2022 3  DERMAQUEEN - LET'S THE BEAUTY LIKE A
QUEEN

637 DID2022084746 26/10/2022 18  BOOGIE + LOGO

638 DID2022084747 26/10/2022 16  lukisan batik

639 DID2022084748 26/10/2022 16  Lukisan batik

640 DID2022084749 26/10/2022 16  Lukisan batik

641 DID2022084750 26/10/2022 1  TRICHOTRENT

642 DID2022084751 26/10/2022 16  Lukisan batik

643 JID2022084752 26/10/2022 44  ALFIAN FARM + LOGO
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644 JID2022084753 26/10/2022 43  Bakmi Kelinci Pasar Baru 1957

645 DID2022084754 26/10/2022 28  BAKSO SIMULATOR + Lukisan

646 DID2022084755 26/10/2022 9  World Of Mystery + Lukisan

647 DID2022084756 26/10/2022 5  YaRISSA

648 DID2022084759 26/10/2022 30  YaRISSA

649 DID2022084786 26/10/2022 3  ZKY Nature Beauty   +   logo

650 DID2022084787 26/10/2022 20  MAGGIORE BUILDING & FURNITURE

651 DID2022084788 26/10/2022 16  Lukisan batik

652 JID2022084789 26/10/2022 44  STRO BEAUTY BAR + LOGO

653 DID2022084790 26/10/2022 29  MANARE

654 JID2022084791 26/10/2022 43  KAFE DEKET RUMAH & LOGO

655 DID2022084792 26/10/2022 7, 9  MOTOPART

656 JID2022084793 26/10/2022 35  VE GROUP

657 JID2022084794 26/10/2022 35  MAGGIORE BUILDING & FURNITURE

658 DID2022084795 26/10/2022 24  WIESNU

659 DID2022084796 26/10/2022 2  EXITO

660 JID2022084797 26/10/2022 45  GMIH Gereja Masehi Injili di Halmahera

661 DID2022084799 26/10/2022 30  FEBS CAKE

662 DID2022084800 26/10/2022 29  WIJAYA CRAB + LUKISAN

663 DID2022084801 26/10/2022 5  Rosagen Force

664 DID2022084802 26/10/2022 18  GWEN WILINSKI

665 DID2022084804 26/10/2022 29  Gashi

666 DID2022084805 26/10/2022 5  Rosagen Flex
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667 DID2022084807 26/10/2022 29  FaiZim

668 JID2022084808 26/10/2022 35  NANYANG GROUP

669 DID2022084809 26/10/2022 30  Magerinaja

670 DID2022084812 26/10/2022 3  Desaca

671 DID2022084813 26/10/2022 1  ESSA + Logo Hitam

672 DID2022084814 26/10/2022 35, 25  Out of Stocks SJ-SERIES + Logo OOS

673 DID2022084815 26/10/2022 3  SAVYN

674 JID2022084816 26/10/2022 43  BENDEGA

675 JID2022084817 26/10/2022 43  NANYANG GROUP

676 D152022084849 26/10/2022 19  CP MORTAR

677 JID2022084850 26/10/2022 42  Rovers

678 JID2022084851 26/10/2022 35  POSTESSAY

679 DID2022084852 26/10/2022 3  SALON STYLE & Lukisan

680 DID2022084853 26/10/2022 16  lukisan batik

681 DID2022084854 26/10/2022 30  Sambal Mba Pintul

682 JID2022084855 26/10/2022 35  Bakmi Kelinci Pasar Baru 1957

683 DID2022084856 26/10/2022 25  Lukisan

684 JID2022084857 26/10/2022 37  TP + Logo

685 DID2022084858 26/10/2022 30  TEA & MAGIC HAND

686 DID2022084859 26/10/2022 32  Spill de' Tea

687 DID2022084860 26/10/2022 16  lukisan batik

688 DID2022084861 26/10/2022 1  ESSA + Logo Putih

689 JID2022084862 26/10/2022 43  BARK
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690 DID2022084863 26/10/2022 3  L'ideal

691 JID2022084864 26/10/2022 35  Ozora Yatrapaktaja

692 DID2022084865 26/10/2022 9  BAYU MURNI

693 DID2022084866 26/10/2022 4  ESSA + Logo Putih

694 DID2022084867 26/10/2022 16  lukisan batik

695 DID2022084868 26/10/2022 28  RODEO DAPUR

696 JID2022084869 26/10/2022 43  TEA & MAGIC HAND

697 DID2022084870 26/10/2022 29  VIVARIA

698 DID2022084871 26/10/2022 30  Mia Daff

699 DID2022084872 26/10/2022 9  ANLED

700 DID2022084873 26/10/2022 16  lukisan batik

701 DID2022084874 26/10/2022 25  1Inch

702 DID2022084875 26/10/2022 25  IRONHEAD

703 DID2022084876 26/10/2022 30  GOLDEN SARI TEPUNG

704 JID2022084877 26/10/2022 35  ESSA + Logo Putih

705 DID2022084878 26/10/2022 9  GO9

706 D082022084879 26/10/2022 3  THEIA

707 DID2022084880 26/10/2022 16, 41  SAUNG ANGKLUNG UDJO

708 JID2022084881 26/10/2022 40  ESSA + Logo Putih

709 DID2022084882 26/10/2022 18, 25  NE

710 JID2022084883 26/10/2022 36  Artatama

711 JID2022084884 26/10/2022 41  Study desa @Ponggok Klaten

712 DID2022084885 26/10/2022 3  SOARE SKIN + LOGO
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713 DID2022084886 26/10/2022 29  Gochiz

714 JID2022084887 26/10/2022 38  HomeNetwork

715 DID2022084888 26/10/2022 9  Nanaz & Mango

716 DID2022084889 26/10/2022 3  AJZAD PARFUME

717 JID2022084890 26/10/2022 43  DAPOER PENYET MODEREN 88 +
Lukisan/Logo

718 DID2022084891 26/10/2022 3  VERBAGEL TANTRA

719 DID2022084892 26/10/2022 16  GUDHAS cafe & resto + LOGO

720 DID2022084893 26/10/2022 29  BigCoco

721 DID2022084894 26/10/2022 25  kuduiso

722 DID2022084895 26/10/2022 3  LORIS PREMIERE + LOGO

723 DID2022084896 26/10/2022 16  GUDHAS VILLAGE + LOGO

724 DID2022084897 26/10/2022 30  HURUF MANDARIN + LOGO

725 DID2022084899 26/10/2022 31  RAJAWALI MAS

726 DID2022084900 26/10/2022 5  LORIS PREMIERE + LOGO

727 J152022084901 26/10/2022 35  DELICATES CAKE AND BAKERY

728 DID2022084902 26/10/2022 29  SUKAJOS

729 JID2022084903 26/10/2022 35  GUDHAS cafe & resto + LOGO

730 DID2022084904 26/10/2022 3  demidia

731 JID2022084905 26/10/2022 35  GUDHAS VILLAGE + LOGO

732 DID2022084906 26/10/2022 25  Mibabyhopp + Lukisan

733 DID2022084907 26/10/2022 29  Deya

734 JID2022084908 26/10/2022 43  HURUF MANDARIN + LOGO

735 JID2022084909 26/10/2022 43  GUDHAS cafe & resto + LOGO
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736 DID2022084910 26/10/2022 21  AA JAYA BERSAMA

737 DID2022084911 26/10/2022 29  DELIFARM

738 DID2022084912 26/10/2022 30  Napoletana

739 JID2022084913 26/10/2022 43  Mom's LiaAna

740 JID2022084914 26/10/2022 43  GUDHAS VILLAGE + LOGO

741 JID2022084915 26/10/2022 45  vardha wira indonesia

742 JID2022084916 26/10/2022 41  Mnb Project

743 DID2022084917 26/10/2022 20  BUABU

744 JID2022084918 26/10/2022 39  AST GIFT

745 DID2022084919 26/10/2022 32  SUNDAY es - jeruk

746 DID2022084921 26/10/2022 30  Suhati Food

747 DID2022084922 26/10/2022 4  envirocoal (stylized)

748 JID2022084923 26/10/2022 35  envirocoal (stylized)

749 DID2022084924 26/10/2022 29  Elfa's

750 JID2022084925 26/10/2022 41  Sejawat Indonesia

751 DID2022084926 26/10/2022 1  Dust Mirror

752 JID2022084927 26/10/2022 43  EATS & BEATS BY ISMAYA RESTAURANTS

753 JID2022084928 26/10/2022 41  ASPIRASIKU WWW.ASPIRASIKU.ID + LOGO

754 DID2022084929 26/10/2022 32  SMAMDA SURABAYA

755 JID2022084930 26/10/2022 35  compas

756 DID2022084931 26/10/2022 19  U-DITCH

757 DID2022084932 26/10/2022 3  AFIVE

758 DID2022084933 26/10/2022 28  Epic Doll
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759 JID2022084934 26/10/2022 42  CheckMath

760 DID2022084935 26/10/2022 3  AURAYASOAP

761 DID2022084936 26/10/2022 1  BLUE PT. BUMI LESTARI UNGGUL
EKOSISTEM & LOGO

762 DID2022084937 26/10/2022 29  Dyanna Madyo Food

763 DID2022084938 26/10/2022 29  KENTANG PENCOK MBA NINIEK

764 JID2022084939 26/10/2022 41  CheckMath

765 JID2022084998 26/10/2022 35, 41, 42  creativeans

766 JID2022084999 26/10/2022 43  MIE DOT QOM

767 DID2022085000 26/10/2022 9  CENTRIGO

768 DID2022085001 26/10/2022 3  ANINDIRA BEAUTY

769 DID2022085002 26/10/2022 3  VYASTI

770 JID2022085003 26/10/2022 44  LORIS PREMIERE + LOGO

771 JID2022085004 26/10/2022 35  BANMALA

772 JID2022085005 26/10/2022 35  CryptoNet

773 DID2022085006 26/10/2022 10  Nyonya Nursing Wear

774 DID2022085007 26/10/2022 35, 24  soel

775 JID2022085008 26/10/2022 36  MOTION SURE

776 JID2022085009 26/10/2022 43  RUMAH TEMAN YOUR CAFFEINE SUPPLY +
LOGO

777 DID2022085010 26/10/2022 9  DYGMA

778 DID2022085011 26/10/2022 30  KOPITOTOMI DINE & DRINK & Lukisan

779 DID2022085012 26/10/2022 30  GULAI SULTAN

780 JID2022085013 26/10/2022 35  MEMUDJAMOE

781 DID2022085014 26/10/2022 29  WONTONOMA

Halaman 35 dari 1015



782 JID2022085015 26/10/2022 43  RAMEN NYAKA

783 DID2022085016 26/10/2022 30  BG Beras Glowing & Lukisan

784 DID2022085017 26/10/2022 30  Tanur

785 DID2022085019 26/10/2022 29  SANDAWA

786 DID2022085020 26/10/2022 3  NAUZAN

787 DID2022085021 26/10/2022 19  DANTE + LOGO

788 D102022085023 26/10/2022 3  VIE DE' BEAUTE'

789 DID2022085025 26/10/2022 29  BUCABE

790 DID2022085026 26/10/2022 30  Qimira

791 DID2022085027 26/10/2022 18  WiRoDH

792 JID2022085028 26/10/2022 39  Bin Auf

793 DID2022085029 26/10/2022 30  Fit Crackers

794 DID2022085030 26/10/2022 9  KBDFANS

795 JID2022085030 26/10/2022 35   LUST.TRÉS

796 DID2022085031 26/10/2022 30  ORIFLAKES

797 DID2022085032 26/10/2022 3  KRISERNA KLINIK KRISNA SKINCARE +
LOGO

798 DID2022085033 26/10/2022 32  nyoYa

799 DID2022085034 26/10/2022 32  Kanana

800 DID2022085035 26/10/2022 10  Pro Sensor Plus

801 JID2022085036 26/10/2022 43  Ca'Ca Jamur

802 DID2022085037 26/10/2022 20  HARMONY

803 DID2022085038 26/10/2022 1  HIJAU SUPER

804 DID2022085039 26/10/2022 9  mennconnect.com  + logo
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805 DID2022085040 26/10/2022 30  NUTR CRACKERS

806 DID2022085041 26/10/2022 32  BUBLY

807 DID2022085042 26/10/2022 4  COCO JAYA COAL

808 DID2022085043 26/10/2022 18  Tantissimi Craft

809 DID2022085044 26/10/2022 9  MELGEEK

810 JID2022085045 26/10/2022 35  Pro Sensor Plus

811 JID2022085046 26/10/2022 45  IKATAN ADVOKAT INDONESIA
PERSAUDARAAN

812 JID2022085047 26/10/2022 41  JADI HACKER + LOGO

813 JID2022085048 26/10/2022 42  JADI HACKER + LOGO

814 DID2022085049 26/10/2022 10  Sensor Plus

815 DID2022085050 26/10/2022 30  Angga Durian

816 DID2022085051 26/10/2022 29  Banjor

817 DID2022085052 26/10/2022 14  AZ ZAHRA Collection

818 DID2022085053 26/10/2022 25  DALKOT PROJECTS + LUKISAN

819 JID2022085054 26/10/2022 35  Sensor Plus

820 DID2022085055 26/10/2022 32  BABLY

821 DID2022085056 26/10/2022 3  MIRANI

822 DID2022085057 26/10/2022 1  PBB Bintang Barokah + Logo

823 DID2022085058 26/10/2022 3  Re-Black

824 DID2022085087 26/10/2022 9  BATIQUE

825 DID2022085088 26/10/2022 9  AJT Minigame

826 JID2022085089 26/10/2022 42  Anjungan Sarinah

827 DID2022085090 26/10/2022 3  Wake Up Gorgeous
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828 DID2022085091 26/10/2022 31  LUVLY

829 DID2022085092 26/10/2022 9  IZZY'S STOCK + LOGO

830 DID2022085093 26/10/2022 3  D'Jolice

831 DID2022085094 26/10/2022 30  Dapur Kecil Cahaya

832 DID2022085096 26/10/2022 30  BARTO

833 DID2022085097 26/10/2022 25  Hug Precious

834 DID2022085098 26/10/2022 18  Xbag

835 JID2022085100 26/10/2022 35  evereast

836 DID2022085101 26/10/2022 30  Wang Bao + Logo

837 DID2022085102 26/10/2022 30  Soerabi Parahyangan

838 DID2022085103 26/10/2022 5, 10  VivaChek

839 DID2022085104 26/10/2022 29  AYAM KITA

840 JID2022085105 26/10/2022 44  Anjungan Sarinah

841 DID2022085106 26/10/2022 30  NRN'25

842 DID2022085107 26/10/2022 3  DUBAI SUPER + Lukisan

843 JID2022085108 26/10/2022 35  PROACTSYS & Lukisan

844 JID2022085112 26/10/2022 41  KONOHA

845 JID2022085113 26/10/2022 41  37GA GOLF ACADEMY dan Logo

846 JID2022085114 26/10/2022 42  CryptoSafe

847 JID2022085115 26/10/2022 43  LAO DI FANG DAN HURUF KANJI

848 DID2022085116 26/10/2022 1  R G 06

849 DID2022085118 26/10/2022 30  OBUDI

850 DID2022085119 26/10/2022 30  Japastami
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851 J122022085121 26/10/2022 43  KOTAKITA

852 DID2022085122 26/10/2022 29  RONISA

853 DID2022085123 26/10/2022 11  REXX PRIMERO

854 JID2022085124 26/10/2022 43  Casa Pasta

855 DID2022085125 26/10/2022 4  MULAWARMAN

856 DID2022085126 26/10/2022 22  MONSTER

857 DID2022085127 26/10/2022 3  HELLO DJOSSEY SCIENTIFIC & BOTANICAL
SKIN CARE + LUKISAN

858 DID2022085128 26/10/2022 17  MULAWARMAN

859 JID2022085129 26/10/2022 43  9 PAKIS

860 DID2022085130 26/10/2022 32  RATOHQU

861 DID2022085131 26/10/2022 32  RAMUNE + Huruf Hangul

862 JID2022085132 26/10/2022 39  Natoural

863 DID2022085133 26/10/2022 30  MAMIT

864 DID2022085134 26/10/2022 12  BUMI AUTOPARTS

865 DID2022085135 26/10/2022 29  SINGSANG

866 DID2022085136 26/10/2022 30  EM'DI

867 DID2022085137 26/10/2022 25  BLACKSTALLION  +  LOGO

868 DID2022085138 26/10/2022 3  Pearl Genifique

869 DID2022085139 26/10/2022 1  EASYGRO

870 D122022085140 26/10/2022 3  dr Elly SKIN CARE

871 JID2022085142 26/10/2022 37  KAME

872 DID2022085143 26/10/2022 30  Fafs Oleh-oleh Raos

873 JID2022085145 26/10/2022 43  COFFEENIENCE
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874 JID2022085146 26/10/2022 41  FAYZ FISHING

875 DID2022085147 26/10/2022 30  SARIDAH

876 DID2022085148 26/10/2022 5  ANNORA

877 DID2022085150 26/10/2022 30  SARABINO

878 DID2022085151 26/10/2022 29  WANIDALEM

879 JID2022085152 26/10/2022 40  YUDIRIKA

880 JID2022085153 26/10/2022 35  NEXPLAY EVOSS

881 DID2022085154 26/10/2022 25  Deyalova.id

882 JID2022085155 26/10/2022 43  Waroeng Kondang Khas Sunda + Lukisan

883 JID2022085156 26/10/2022 38  NEXPLAY EVOSS

884 JID2022085157 26/10/2022 43  LUWE

885 DID2022085158 26/10/2022 31  ALPHA FARM

886 DID2022085159 26/10/2022 3  PAGXS

887 D152022085160 26/10/2022 3  EXTRA WHITENING BOOSTER BY DR.
SHERLY

888 DID2022085161 26/10/2022 3  Tykhe + Logo

889 DID2022085162 26/10/2022 25  Kickfest

890 DID2022085163 26/10/2022 1  deltagraph + logo

891 DID2022085164 26/10/2022 3  velife

892 DID2022085165 26/10/2022 30  SEBLAK TETEH JANGKUNG

893 DID2022085166 26/10/2022 16, 9, 41, 28, 45  EMOMO

894 JID2022085168 26/10/2022 43  IKINIKU RAMEN + LOGO

895 JID2022085169 26/10/2022 38  HFX ELITE ESPORT

896 DID2022085170 26/10/2022 30  TITIK AKHIR
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897 JID2022085171 26/10/2022 35  Kickfest

898 DID2022085172 26/10/2022 30  MIZUE

899 DID2022085173 26/10/2022 24  GALERI SURYA JAGONYA WARNA ALAM

900 JID2022085174 26/10/2022 35  JSC MOTOR

901 JID2022085175 26/10/2022 44  URBANDUKUN

902 DID2022085177 27/10/2022 29  YURICH

903 DID2022085178 27/10/2022 30  TATITU

904 DID2022085179 27/10/2022 25  FORGE ACTIVEWEAR

905 DID2022085180 27/10/2022 25  ARWEAR

906 JID2022085181 27/10/2022 35  Lukisan

907 JID2022085182 27/10/2022 35  Lukisan

908 DID2022085183 27/10/2022 3, 5, 30  Madeleine

909 DID2022085184 27/10/2022 32, 43  JUS KODE

910 JID2022085185 27/10/2022 35  RYZEN

911 DID2022085186 27/10/2022 25  ERG + Lukisan

912 DID2022085187 27/10/2022 6  O TRUSS + Lukisan

913 JID2022085188 27/10/2022 35  ERG + Lukisan

914 DID2022085189 27/10/2022 5  MADU HARIMAU

915 DID2022085190 27/10/2022 5  Fung Sek Wan

916 JID2022085191 27/10/2022 35  ZUXXY LUXXY

917 JID2022085192 27/10/2022 43  Bakso Raja Urat + Lukisan

918 DID2022085193 27/10/2022 3  RAFITSA AESTHETIC + LOGO

919 D222022085194 27/10/2022 25  Baticaniq
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920 DID2022085195 27/10/2022 30  Kembang Turi

921 DID2022085196 27/10/2022 30  Terang Jaya 99

922 DID2022085197 27/10/2022 30  Balbil

923 DID2022085198 27/10/2022 30  INDOZINKHONG

924 DID2022085199 27/10/2022 18  HARADE

925 DID2022085200 27/10/2022 31  Griin Claude

926 DID2022085201 27/10/2022 3  Kienka

927 JID2022085202 27/10/2022 43  Bu Rodiyah Culinary

928 DID2022085203 27/10/2022 31  Alris Feed

929 JID2022085204 27/10/2022 44  KSE SKIN EXPERT

930 DID2022085205 27/10/2022 30  D'Omah Mba Zul

931 JID2022085206 27/10/2022 39  OTI TRAVEL

932 JID2022085207 27/10/2022 43  WANCAN

933 DID2022085208 27/10/2022 30  Sambel Mahera

934 DID2022085209 27/10/2022 1  ALBAUGH

935 DID2022085211 27/10/2022 9  WEYON

936 DID2022085212 27/10/2022 29  SANGKRIUK

937 DID2022085213 27/10/2022 11  BIO SIFT TSAPI + LOGO

938 JID2022085249 27/10/2022 35  SAWDUST

939 DID2022085250 27/10/2022 1  ALBAUGH Icon

940 DID2022085251 27/10/2022 24  Batik Puspayindra

941 DID2022085252 27/10/2022 3  DERMAVers

942 DID2022085254 27/10/2022 5  ALBAUGH Icon

Halaman 42 dari 1015



943 DID2022085255 27/10/2022 5  Probiofarm

944 DID2022085256 27/10/2022 3  DERMATIR

945 DID2022085257 27/10/2022 30  murakami ramen

946 DID2022085258 27/10/2022 30  POPALICIOUS

947 DID2022085259 27/10/2022 29  BALEGONG + GAMBAR

948 JID2022085260 27/10/2022 35  ALBAUGH Icon

949 JID2022085261 27/10/2022 39  SERAPACK

950 DID2022085262 27/10/2022 35, 9, 42  Autopedia + Logo

951 JID2022085263 27/10/2022 35  DERMATIR

952 DID2022085264 27/10/2022 29  PAPA PAN

953 JID2022085265 27/10/2022 43  murakami ramen

954 JID2022085266 27/10/2022 35  brow.tint

955 DID2022085267 27/10/2022 25  C I i CREATE-INK

956 JID2022085268 27/10/2022 44  ALBAUGH Icon

957 DID2022085269 27/10/2022 30  NASIONAL

958 JID2022085270 27/10/2022 35  AYLA DEAD SEA & Lukisan

959 JID2022085271 27/10/2022 43  BALEGONG + GAMBAR

960 DID2022085272 27/10/2022 30  HDJ Hidangan Daerah Jawa

961 DID2022085273 27/10/2022 25  bocah blitar

962 DID2022085274 27/10/2022 14  CRABA

963 JID2022085275 27/10/2022 35  WARTA - WARUNG KITA

964 JID2022085276 27/10/2022 35  THE DAILY MINANG authentic padangnese
cuisines

965 DID2022085277 27/10/2022 3  NEY'S
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966 DID2022085279 27/10/2022 25  HYPAREL

967 DID2022085280 27/10/2022 30  Fan Capp

968 D122022085282 27/10/2022 5  JAMU TRADISIONAL MAMA RISA

969 D172022085283 27/10/2022 29  KAMPS STICK

970 DID2022085284 27/10/2022 30  Erixa Pastry

971 JID2022085285 27/10/2022 43  Fan Capp

972 DID2022085323 27/10/2022 3  MELAO  + LOGO

973 DID2022085325 27/10/2022 3  Haii Beautycare

974 JID2022085326 27/10/2022 41  SKIN&CO

975 DID2022085327 27/10/2022 30  QtagigitZ

976 JID2022085328 27/10/2022 36  Queen emas

977 DID2022085329 27/10/2022 3  PINGPING CLEAN

978 JID2022085330 27/10/2022 35  PT ASIA MEGATAMA SEJAHTERA

979 DID2022085331 27/10/2022 12  JVISSIN

980 DID2022085332 27/10/2022 7  ITech

981 DID2022085333 27/10/2022 3  SKIN&CO

982 JID2022085334 27/10/2022 41  Indonesia Lighting Project

983 DID2022085335 27/10/2022 30  LF Kitchen

984 DID2022085336 27/10/2022 24  CHARD

985 DID2022085337 27/10/2022 3  MENOR

986 DID2022085338 27/10/2022 25  FARRIF

987 JID2022085339 27/10/2022 35  ZEEAUDREY + LOGO

988 DID2022085340 27/10/2022 11  JVISSIN
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989 DID2022085341 27/10/2022 3  Ovica Beauty Glow + Logo

990 DID2022085342 27/10/2022 5  givans

991 DID2022085343 27/10/2022 12  CHIC

992 DID2022085344 27/10/2022 30  Rizvel Kitchen

993 JID2022085345 27/10/2022 37  KOUNNA

994 DID2022085346 27/10/2022 7  Sinatex

995 DID2022085347 27/10/2022 29  BATI REJEKI

996 DID2022085348 27/10/2022 3  MENOR GLOW

997 JID2022085349 27/10/2022 42  ERP INDONESIA BALANCING LIFE

998 DID2022085350 27/10/2022 35, 24, 25  Calluna

999 JID2022085351 27/10/2022 35  BEYUWAN TOURS & TRAVEL

1000 DID2022085352 27/10/2022 30  MORIMI

1001 DID2022085353 27/10/2022 25  MEGATONIC

1002 DID2022085354 27/10/2022 30  LUWENG BOEKTRIE

1003 DID2022085355 27/10/2022 25  announce (é nauns) - mengumumkan

1004 JID2022085356 27/10/2022 43  PASIR + LOGO/LUKISAN

1005 DID2022085357 27/10/2022 25  NFINITY

1006 JID2022085358 27/10/2022 45  Gereja Injili Karo Indonesia (GIKI)

1007 DID2022085359 27/10/2022 29  LEJAAD

1008 JID2022085361 27/10/2022 39  KURHANZ TRANS

1009 DID2022085362 27/10/2022 24  Batik Nawa Sena

1010 DID2022085363 27/10/2022 1  BANYU

1011 DID2022085364 27/10/2022 5  Talita + Karakter huruf Arab
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1012 DID2022085365 27/10/2022 33  CAPE DISCOVERY - DELICIOSO

1013 DID2022085366 27/10/2022 5  LAWAN BATUK

1014 DID2022085367 27/10/2022 29  Krasfi

1015 JID2022085368 27/10/2022 41, 43  JANJEM

1016 DID2022085369 27/10/2022 3  CHALITTA TEEN SKIN & Lukisan

1017 DID2022085370 27/10/2022 6  BANYU

1018 DID2022085371 27/10/2022 29  Karsa Jaya

1019 DID2022085372 27/10/2022 6  CAHAYA ASAHAN

1020 DID2022085373 27/10/2022 24  BATIK Selo Putri

1021 DID2022085374 27/10/2022 33  CAPE DISCOVERY - DOCE

1022 DID2022085375 27/10/2022 32  LAWAN BATUK

1023 DID2022085376 27/10/2022 22  LUKISAN

1024 DID2022085377 27/10/2022 3  Feromon

1025 DID2022085378 27/10/2022 1  MUTIYARA RAJA

1026 DID2022085379 27/10/2022 18  WVN INDONESIA

1027 DID2022085380 27/10/2022 5  SACURIO

1028 JID2022085381 27/10/2022 42  VNET dan Logo

1029 DID2022085382 27/10/2022 6  CUAN

1030 DID2022085383 27/10/2022 34  pxton

1031 DID2022085384 27/10/2022 1  Tanic - BUMDES Berkah Mandiri Abadi

1032 DID2022085385 27/10/2022 5  LAWAN FLU

1033 JID2022085386 27/10/2022 41  think tank Nusantara + Lukisan

1034 JID2022085387 27/10/2022 35  gazett.id
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1035 DID2022085388 27/10/2022 5  SABIVAL

1036 JID2022085389 27/10/2022 43  KBS + Logo

1037 JID2022085390 27/10/2022 35  think tank Nusantara + Lukisan

1038 DID2022085391 27/10/2022 3  Talita + Karakter huruf Arab

1039 DID2022085392 27/10/2022 30  Vaya - Harry Cookies

1040 DID2022085393 27/10/2022 32  LAWAN FLU

1041 DID2022085394 27/10/2022 5  VABITRIL

1042 DID2022085395 27/10/2022 29  O BON TIE

1043 DID2022085397 27/10/2022 14  KIMURA CARNU

1044 DID2022085398 27/10/2022 9  BIANCA LUCIA + LOGO

1045 JID2022085399 27/10/2022 43  LOGISSTEAK Steak, Rice & Spagheti

1046 DID2022085400 27/10/2022 9  PT. BUMI SINAR GEMERLANG

1047 DID2022085401 27/10/2022 12  BESTPART

1048 JID2022085402 27/10/2022 35  KURNIA SURYA SANTOSA + Logo

1049 JID2022085403 27/10/2022 35  Karya Cipta Lahanindo + Logo

1050 DID2022085404 27/10/2022 33  MANDALA

1051 DID2022085405 27/10/2022 3  Cantrea

1052 DID2022085406 27/10/2022 5  KIRANTI LAWAN

1053 DID2022085407 27/10/2022 16  ZU MAL

1054 DID2022085408 27/10/2022 5  GOLDWIN

1055 DID2022085409 27/10/2022 30  GEMMOLIN

1056 DID2022085410 27/10/2022 11  Nusantara COOK

1057 JID2022085411 27/10/2022 37  Karya Cipta Lahanindo + Logo
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1058 DID2022085412 27/10/2022 33  SAHABAT

1059 DID2022085413 27/10/2022 32  KIRANTI LAWAN

1060 JID2022085414 27/10/2022 43  IMUNPLUS

1061 DID2022085415 27/10/2022 18  Abhia + Logo A

1062 DID2022085474 27/10/2022 24  PRAHA BATIK

1063 JID2022085475 27/10/2022 36  IDX JII ESG Tilted

1064 JID2022085478 27/10/2022 35  FALUX

1065 DID2022085479 27/10/2022 30  BU SURAT

1066 DID2022085480 27/10/2022 5  DEXMEZ

1067 JID2022085481 27/10/2022 43  TOEDJOEH NAGA

1068 DID2022085483 27/10/2022 3  CONTOURMETICS

1069 DID2022085485 27/10/2022 12  MST

1070 JID2022085486 27/10/2022 35  LINLIN dan logo

1071 DID2022085487 27/10/2022 29  SAMBEL NYOSSOR

1072 JID2022085488 27/10/2022 36  IDX Sharia Growth

1073 DID2022085489 27/10/2022 9  NEXTRANS + LOGO

1074 DID2022085490 27/10/2022 10  Nutrelia

1075 DID2022085491 27/10/2022 5  CLONIZ

1076 JID2022085492 27/10/2022 36  THE 8 Signature AT CBD PIK 2 + LOGO

1077 DID2022085493 27/10/2022 29  Nutriegg

1078 DID2022085494 27/10/2022 30  OREO & DEVICE

1079 DID2022085495 27/10/2022 5  NALXOID

1080 JID2022085496 27/10/2022 45  NEXPAY + LOGO
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1081 DID2022085497 27/10/2022 30  AEK MAS

1082 D102022085497 27/10/2022 34  AJ

1083 DID2022085498 27/10/2022 18  JERY & KERY

1084 D152022085499 27/10/2022 32  AF FARZ

1085 DID2022085500 27/10/2022 5  mellaGen + logo

1086 DID2022085501 27/10/2022 3  JackLeend

1087 DID2022085502 27/10/2022 30  BANGARIS

1088 JID2022085504 27/10/2022 44  DAF HEALTHY FACIAL CENTER

1089 DID2022085505 27/10/2022 5  ROCAZ

1090 DID2022085506 27/10/2022 29  Kopyor Bogor

1091 DID2022085507 27/10/2022 3  YUKITA & Lukisan

1092 DID2022085508 27/10/2022 20  JPR FURNITURE

1093 DID2022085509 27/10/2022 18  HUA LAI SHI

1094 JID2022085510 27/10/2022 43  DRINK.IDN

1095 DID2022085511 27/10/2022 4  Chery

1096 JID2022085512 27/10/2022 35  HONBUN

1097 DID2022085512 27/10/2022 11  PASTUP KRAN

1098 DID2022085513 27/10/2022 3  Annéberly

1099 JID2022085514 27/10/2022 37  THE 8 Signature AT CBD PIK 2 + LOGO

1100 DID2022085515 27/10/2022 1  SEPP-KCL

1101 JID2022085516 27/10/2022 43  DEN KAISEKI

1102 JID2022085517 27/10/2022 36  NEXPAY + LOGO

1103 JID2022085518 27/10/2022 36  mylifeguard.id
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1104 JID2022085519 27/10/2022 35  HONBUN BAKERY

1105 DID2022085520 27/10/2022 25  BIOFIVE KIDSWEAR+LOGO

1106 DID2022085521 27/10/2022 34  INFERNO

1107 DID2022085522 27/10/2022 5  CAPNEU

1108 JID2022085523 27/10/2022 38  NEXPAY + LOGO

1109 JID2022085524 27/10/2022 35  LIMA mart

1110 DID2022085525 27/10/2022 25  EMBA CLASSIC

1111 DID2022085526 27/10/2022 25  AS-SUFFAH

1112 JID2022085527 27/10/2022 42  NEXPAY + LOGO

1113 DID2022085528 27/10/2022 25  JERY & KERY

1114 DID2022085529 27/10/2022 3  YUUHA

1115 JID2022085529 27/10/2022 35  Angkasa Mart Group

1116 DID2022085530 27/10/2022 30  Es Murni Magelang

1117 DID2022085590 27/10/2022 1  NYCLARON

1118 JID2022085591 27/10/2022 37  SWR

1119 DID2022085592 27/10/2022 3  HELLA  AESTHETICAL

1120 DID2022085593 27/10/2022 19  MILAGRO

1121 DID2022085594 27/10/2022 3  LEDYS

1122 DID2022085596 27/10/2022 30  IMUN DAN LOGO PLUS Booster Drink

1123 DID2022085597 27/10/2022 1  RYCLARON

1124 JID2022085598 27/10/2022 35  YUSIKU

1125 DID2022085599 27/10/2022 25  CAVENDIS

1126 DID2022085600 27/10/2022 3  Farra Beauty

Halaman 50 dari 1015



1127 JID2022085602 27/10/2022 41  CLA CHRISTIAN LIFE ACADEMY

1128 DID2022085603 27/10/2022 30  MIEKOKO

1129 JID2022085604 27/10/2022 41  Belum Tidur Creative Hub

1130 DID2022085605 27/10/2022 9  MONAUDIO

1131 DID2022085607 27/10/2022 3  MHB BEAUTY by thamitha + LUKISAN

1132 DID2022085608 27/10/2022 30  BUMATA

1133 DID2022085609 27/10/2022 5, 29  NG PRO

1134 DID2022085610 27/10/2022 25  MORPH

1135 DID2022085612 27/10/2022 25  ALGAZA COLLECTION

1136 DID2022085615 27/10/2022 3  scentdays

1137 DID2022085616 27/10/2022 18  Wates Leather Goods

1138 JID2022085617 27/10/2022 41  Toembuh

1139 JID2022085618 27/10/2022 43  Es Murni Magelang

1140 JID2022085619 27/10/2022 42  HOSTBATIK.COM

1141 DID2022085620 27/10/2022 8  CUAN

1142 DID2022085621 27/10/2022 5  lizskincare

1143 JID2022085622 27/10/2022 45  ARGHYZA DAN LOGO

1144 DID2022085623 27/10/2022 3  CIG BEAUTY

1145 DID2022085624 27/10/2022 20  ifure

1146 DID2022085625 27/10/2022 30  Ratu Rempah Nusantara

1147 DID2022085626 27/10/2022 9  TakTerbatas

1148 DID2022085627 27/10/2022 29  CeuRida

1149 DID2022085628 27/10/2022 5  ALGACAL
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1150 DID2022085629 27/10/2022 9  SNAPGARD

1151 DID2022085630 27/10/2022 3  VERBAGEL PROVOCATIVE

1152 DID2022085631 27/10/2022 3  VERBAGEL PRORINO

1153 JID2022085632 27/10/2022 35  Assyabia Herbal

1154 JID2022085633 27/10/2022 35  Fatimah Herbal

1155 JID2022085634 27/10/2022 35  Mutiara Herbal

1156 DID2022085635 27/10/2022 3  ROITO

1157 JID2022085635 27/10/2022 43  AMRTA

1158 JID2022085636 27/10/2022 35  Fevrierstore

1159 DID2022085637 27/10/2022 25  LES VOUGEOT + Logo

1160 DID2022085638 27/10/2022 3  Miyana Beaute

1161 DID2022085639 27/10/2022 3, 5  TWO SISTER STORIES

1162 DID2022085640 27/10/2022 5  ARMEAL

1163 DID2022085641 27/10/2022 25  Logo

1164 JID2022085642 27/10/2022 35  Logo

1165 DID2022085643 27/10/2022 30  ILO + LOGO

1166 JID2022085644 27/10/2022 35  Logo

1167 DID2022085645 27/10/2022 25  Logo

1168 JID2022085646 27/10/2022 36  Certified Waqf Competent

1169 DID2022085647 27/10/2022 35, 25  CASA ELANA

1170 JID2022085648 27/10/2022 35  MORPH

1171 DID2022085777 28/10/2022 9  LOGO

1172 DID2022085778 28/10/2022 28  Scarlet ex
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1173 DID2022085779 28/10/2022 30  T H E G O O D  C O

1174 JID2022085780 28/10/2022 35  MUSICPEDIA

1175 DID2022085781 28/10/2022 25  NAWA by Octa Putri

1176 DID2022085782 28/10/2022 20  Kelon

1177 JID2022085783 28/10/2022 36  BEBAZ by BANK MAS dan Logo

1178 DID2022085784 28/10/2022 14  Trust In Gold

1179 DID2022085785 28/10/2022 25  SCREEN SECOND

1180 JID2022085786 28/10/2022 35  GRAND GALAXY CITY + LOGO

1181 DID2022085788 28/10/2022 14  Trust In Gold

1182 DID2022085789 28/10/2022 14  nara

1183 DID2022085790 28/10/2022 22  BANYU

1184 DID2022085791 28/10/2022 30  ORZOLA DAN LOGO

1185 JID2022085792 28/10/2022 43  SPACE GUYS

1186 JID2022085793 28/10/2022 37  PORTAL INDONESIA PERKASA

1187 DID2022085795 28/10/2022 30  OLENG

1188 DID2022085796 28/10/2022 29  ALADDIN DATES

1189 JID2022085797 28/10/2022 37  PLATINUM GRIYA INDONESIA

1190 DID2022085798 28/10/2022 9  CUAN

1191 JID2022085800 28/10/2022 44  WIN

1192 JID2022085801 28/10/2022 38  CUAN

1193 DID2022085803 28/10/2022 9  M8 & Lukisan

1194 DID2022085805 28/10/2022 24  HDH FACTORY

1195 JID2022085806 28/10/2022 36  GRAND GALAXY CITY + LOGO
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1196 DID2022085807 28/10/2022 29  AbuQassim

1197 DID2022085840 28/10/2022 29  KOKOCECE & LOGO

1198 DID2022085843 28/10/2022 3  HBQ

1199 DID2022085844 28/10/2022 14  LANIA GOLD

1200 JID2022085845 28/10/2022 45  ATD

1201 DID2022085846 28/10/2022 30  KOKOCECE & LOGO

1202 JID2022085847 28/10/2022 35  ATD Law

1203 JID2022085850 28/10/2022 45  ATD Law

1204 JID2022085851 28/10/2022 41  Kelas Center by Kelas.com

1205 DID2022085852 28/10/2022 31  KOKOCECE & LOGO

1206 JID2022085855 28/10/2022 35  BOMUS

1207 JID2022085856 28/10/2022 35  LANIA GOLD

1208 DID2022085858 28/10/2022 9  Kelas Center by Kelas.Com

1209 DID2022085861 28/10/2022 29  n'jon

1210 D162022085928 28/10/2022 30  Suksme Kopi

1211 DID2022085929 28/10/2022 9  medismart

1212 DID2022085930 28/10/2022 24  MaMaMel

1213 DID2022085931 28/10/2022 7  Tinu

1214 DID2022085932 28/10/2022 12  ELTORO

1215 DID2022085933 28/10/2022 9  BEVA BARB + LOGO

1216 DID2022085934 28/10/2022 32, 43  COCO SUMMER

1217 JID2022085935 28/10/2022 41  M8 & Lukisan

1218 JID2022085936 28/10/2022 37  BEVA BARB + LOGO
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1219 DID2022085938 28/10/2022 34  STIECK

1220 DID2022085939 28/10/2022 14  CHARLES KYLIE

1221 DID2022085940 28/10/2022 6  BEVA CHAINLINK + LOGO

1222 DID2022085941 28/10/2022 25  BANYU

1223 DID2022085942 28/10/2022 9  BEVA CHAINLINK + LOGO

1224 DID2022085943 28/10/2022 30  Dalasi Tumpeng Dapur Asman Kelasi
Simoketawang + Logo

1225 JID2022085944 28/10/2022 37  BEVA CHAINLINK + LOGO

1226 DID2022085946 28/10/2022 5  Albureton

1227 DID2022085947 28/10/2022 6  BEVA MINI DEPLOY + LOGO

1228 DID2022085948 28/10/2022 3  RAINS

1229 DID2022085949 28/10/2022 5  B-DERM

1230 DID2022085950 28/10/2022 12  JETOUR + LOGO

1231 DID2022085952 28/10/2022 9  BEVA MINI DEPLOY + LOGO

1232 JID2022085953 28/10/2022 35  LOGO

1233 JID2022085954 28/10/2022 37  BEVA MINI DEPLOY + LOGO

1234 DID2022085955 28/10/2022 34  VAPORTEC

1235 DID2022085956 28/10/2022 11  MEGATRON

1236 JID2022085957 28/10/2022 39  HIBUMI MEMBUKA KEPERCAYAAN + LOGO

1237 DID2022085958 28/10/2022 11  MEGALO dan Logo

1238 DID2022085959 28/10/2022 5  B-Derm Albureton

1239 DID2022085960 28/10/2022 6  BEVA MESH + LOGO

1240 DID2022085961 28/10/2022 8  Joybos + logo

1241 JID2022085962 28/10/2022 37  JETOUR + LOGO
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1242 DID2022085963 28/10/2022 10  SANCON SUTURES + LOGO

1243 JID2022085964 28/10/2022 43  UPPERDECK

1244 DID2022085965 28/10/2022 14  CALVIC KYLIE

1245 DID2022085966 28/10/2022 24  WM PROJECT

1246 DID2022085967 28/10/2022 7  BLUE-POINT

1247 DID2022085968 28/10/2022 5  TECHNOJACK

1248 DID2022085969 28/10/2022 16  ALPEN

1249 DID2022085970 28/10/2022 27  VIBROFILTR dan Logo

1250 DID2022085972 28/10/2022 11  CUAN

1251 DID2022085974 28/10/2022 25  WM PROJECT

1252 DID2022085975 28/10/2022 18  DENISE + LOGO DE

1253 DID2022085977 28/10/2022 9  BLUE-POINT

1254 JID2022085978 28/10/2022 43  UPPERDECK

1255 DID2022085979 28/10/2022 16  Joybos + logo

1256 DID2022085980 28/10/2022 5  B-Derma Claryxin

1257 DID2022085981 28/10/2022 30  COLAVITA

1258 JID2022085982 28/10/2022 41  LOGO

1259 DID2022085983 28/10/2022 6  BEVA CABLE CAGE + LOGO

1260 DID2022085984 28/10/2022 27  Joybos + logo

1261 DID2022085985 28/10/2022 16  Simoketawang Hand Craft Simoketawang Art +
Logo

1262 DID2022085986 28/10/2022 7  I-FILTER

1263 JID2022086046 28/10/2022 35  CUBADU VAPESTORE

1264 JID2022086047 28/10/2022 44  MY DENTAL CLINIC
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1265 JID2022086048 28/10/2022 41  WePOP

1266 JID2022086049 28/10/2022 39  PETEKA KARYA GAPURA

1267 JID2022086050 28/10/2022 43  KOPITOTOMI DINE & DRINK & Lukisan

1268 JID2022086051 28/10/2022 35  RAVEN VAPEHOUSE

1269 DID2022086052 28/10/2022 1  DENZOIL DAN LOGO

1270 DID2022086053 28/10/2022 3  VRCI

1271 DID2022086054 28/10/2022 11  TAJIMA

1272 DID2022086055 28/10/2022 18  HANAU

1273 DID2022086056 28/10/2022 8  vatiri + Lukisan/Logo

1274 DID2022086057 28/10/2022 11  YOSHI

1275 DID2022086058 28/10/2022 4  DENZOIL DAN LOGO

1276 JID2022086059 28/10/2022 39  TRANSKO

1277 DID2022086060 28/10/2022 3  MJ

1278 DID2022086061 28/10/2022 3  Quantum : CHEMICAL MAINTENANCE &
LUBRICANTS

1279 DID2022086062 28/10/2022 1  FASCON DAN LOGO

1280 DID2022086063 28/10/2022 34  LONDON GOLD

1281 JID2022086064 28/10/2022 41  SIPILOT

1282 DID2022086065 28/10/2022 21  vatiri + Lukisan/Logo

1283 JID2022086066 28/10/2022 35  KOPITOTOMI DINE & DRINK & Lukisan

1284 DID2022086067 28/10/2022 25  BY THE PLAYER

1285 JID2022086069 28/10/2022 39  PETEKA KARYA SAMUDERA

1286 DID2022086070 28/10/2022 5  MARZHEE

1287 JID2022086071 28/10/2022 38  Liputanjatim.com + Logo
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1288 JID2022086072 28/10/2022 35  EMOTO

1289 DID2022086073 28/10/2022 25  RAUNERS

1290 DID2022086074 28/10/2022 9  AI.SONIC

1291 JID2022086075 28/10/2022 39  PETEKA KARYA TIRTA

1292 JID2022086077 28/10/2022 35  vatiri + Lukisan/Logo

1293 DID2022086078 28/10/2022 4  FASCON DAN LOGO

1294 DID2022086079 28/10/2022 5  SYNERGY PRO360

1295 DID2022086080 28/10/2022 3  De Aqua Lab

1296 DID2022086081 28/10/2022 1  LUBRICON DAN LOGO

1297 DID2022086082 28/10/2022 25  RAHINA INDONESIA + Logo

1298 DID2022086083 28/10/2022 5  SYNERGY PROSPORT

1299 DID2022086084 28/10/2022 7  SAMKO SEAL

1300 DID2022086085 28/10/2022 22  KHUSUS PERTANIAN

1301 DID2022086087 28/10/2022 12  VOXA + Logo

1302 DID2022086088 28/10/2022 25  BICCA

1303 JID2022086089 28/10/2022 35  CIGGARS + LOGO

1304 DID2022086090 28/10/2022 3  oxidýlxfönástéryúést

1305 DID2022086091 28/10/2022 1  SUPER INTERFOS

1306 DID2022086092 28/10/2022 4  LUBRICON DAN LOGO

1307 DID2022086093 28/10/2022 3  oxedýlxfivenöröne

1308 DID2022086095 28/10/2022 1  VINOLI DAN LOGO

1309 DID2022086096 28/10/2022 35, 5  Filuo

1310 DID2022086097 28/10/2022 4  VINOLI DAN LOGO
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1311 DID2022086098 28/10/2022 20  FURNICRUSH + LOGO

1312 DID2022086099 28/10/2022 10  RPS-MED GOWN

1313 DID2022086101 28/10/2022 30  MANBE

1314 DID2022086102 28/10/2022 30  KOTA BUMI

1315 DID2022086103 28/10/2022 30  Manjalita

1316 DID2022086104 28/10/2022 3  u&me.

1317 DID2022086105 28/10/2022 9  EASY GO

1318 JID2022086178 29/10/2022 38  BRODO

1319 D112022086179 29/10/2022 30  Jiankang (健康)Chinese Cuisine

1320 JID2022086180 29/10/2022 36  MEYKA Media Property #BisaPunyaRumah +
LOGO

1321 JID2022086181 29/10/2022 41  BRODO

1322 DID2022086183 29/10/2022 5  HI SKIN

1323 DID2022086184 29/10/2022 30  Saos Tomato SBP

1324 DID2022086185 29/10/2022 25  GNS IND

1325 JID2022086186 29/10/2022 43  MOOSKA

1326 DID2022086187 29/10/2022 30  Toejoean

1327 JID2022086188 29/10/2022 35  SURYA AGUNG + Logo

1328 JID2022086191 29/10/2022 35  PRORETRO

1329 DID2022086192 29/10/2022 3  Tameemah Beauty

1330 JID2022086194 29/10/2022 35  ANEKA TUKANG

1331 JID2022086195 29/10/2022 42  ANEKA TUKANG

1332 JID2022086229 30/10/2022 44  9 NINE LUMINOS

1333 JID2022086230 30/10/2022 35  Gema Semesta
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1334 DID2022086231 30/10/2022 29  BOMBAS

1335 DID2022086232 30/10/2022 31  Agripacul dan Logo

1336 JID2022086233 30/10/2022 35  ZERONE

1337 JID2022086234 30/10/2022 41  ZERONE

1338 DID2022086235 30/10/2022 5  ALGACELL

1339 JID2022086236 30/10/2022 37  ZERONE

Jakarta, 02/11/2022

Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi,

ANIAH, ST
NIP. 197606112006042002
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/06/2022 13:05:01
540   EtiketDID2022040143

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kota Bambu Utara, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 11420
Pratiwi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OZORA BY WIARE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 23
510 Uraian Barang/Jasa : ===benang katun twisted dan benang; benang logam untuk bordir; buang benang dan benang katun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/06/2022 16:35:30
540   EtiketDID2022042927

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ruko green permata sentosa depok jawa barat, Kota Depok, Jawa Barat
Indira Fadhilatul ilmi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Le Babies
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : pink, biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian bawahan bayi; Pakaian bayi; celana bayi [pakaian]; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian luar untuk bayi;

pakaian untuk bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/06/2022 11:50:39
540   EtiketJID2022044466

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend. A. Yani No. 687 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
Drs. YUNUS CIPTAWILANGGA, MBA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAJA SOP, UNTUK RASA MEMANG RAJANYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : -
591 Uraian Warna : Kuning emas, merah dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kedai kopi; Penyediaan katering; Rumah Makan yang menyediakan seafood,

sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; jasa katering; kafe; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe
dan restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/06/2022 20:15:50
540   EtiketJ152022046069

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Jl. A.P Pettarani (Melia Arta Pura Blok M3 No 8) Kel. Masale Kec. Panakkukang
Kota Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90231

Dr. dr. Yose Waluyo, Sp.KFR(K)
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HUBEEREI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa penginapan; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa

vila; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Penginapan untuk liburan; kafe,
kafetaria dan layanan restoran; layanan penginapan resor; layanan penginapan tempat tidur dan sarapan; layanan
penginapan wisatawan; memberikan informasi penginapan melalui Internet; penyewaan akomodasi sementara di vila dan
bungalow===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/08/2022 14:20:52
540   EtiketDID2022055812

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.PETAMBURAN 1 RT.003/002 NO.1 JAKARTA PUSAT, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10260

rony hermawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUBUR AYAM HOT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubur Ayam; Bubur nasi ayam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 10:42:52
540   EtiketJID2022064515

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raden Khanafiah Perumahan AS Sholeh No 11, Kota Bogor, Jawa Barat, 16155
Husnan, Laras Ismiati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sekolah Alam Bogor, More Than a School It's a Community
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak hanya sekolah tapi juga sebuah komunitas
591 Uraian Warna : Hijau #91c83e , Biru #0966c5
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa sekolah taman kanak-kanak; Sekolah; informasi pendidikan; jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);

jasa pendidikan sekolah dasar (SD); layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan yang disediakan oleh
asisten kebutuhan khusus; pendidikan anak usia dini (PAUD); produksi materi pendidikan dan pengajaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 11:31:30
540   EtiketDID2022065451

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pangkalan Jati VII RT 06/09 No. 24, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
EKA ENDY RAHAYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAPOER CIA
Merek Kata
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 15:42:23
540   EtiketJID2022066954

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Durgantini Seganteng Karang Bangkat, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
Haedir Ali

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Halu Management
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Percetakan bahan periklanan; Percetakan brosur periklanan untuk pihak lain; Percetakan sesuai pesanan nama dan logo

perusahaan untuk tujuan promosi dan periklanan pada barang-barang untuk pihak lain; jasa percetakan; jasa percetakan dan
perencanaan vinil; percetakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/09/2022 17:03:15
540   EtiketDID2022068921

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Griya Prima Asri JL. Elang Blok D.5 No. 6 RT/RW 006/012, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat, 40375

IKA SUGIARTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: kenira.id
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : coklat tua, coklat muda, dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kaus pakaian; Pakaian; Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Jogging; Pakaian Pesta; Pakaian Pria;

Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian bayi; Pakaian dalam; Pakaian hamil; Pakaian joging; Pakaian linen;
Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian muslim; Pakaian pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian tidur; Pakaian
wanita; bando [pakaian]; bulu [pakaian]; celana pakaian; dasi (pakaian); jaket [pakaian]; jas [pakaian]; kaus [pakaian]; kerah
[pakaian]; kurta (pakaian); muffs [pakaian]; pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain;
pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dansa; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian hamil;
pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian kucing;
pakaian kulit; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian linen; pakaian luar; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mewah;
pakaian pantai; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian renang; pakaian ringan; pakaian ruam;
pakaian santai; pakaian seragam; pakaian ski; pakaian sutra; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian termal; pakaian tidur;
pakaian wanita; pakaian wol; pakaian yoga; tubuh [pakaian]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2022 18:11:31
540   EtiketDID2022073219

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No.1 Yingbin Road, Shangrao Economic Development Zone, Shangrao City,  Jiangxi
Province,

Jinko Solar Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Zain Isnaeni Adnan MBA. MIP.
Hadromi Adnan IP Group, 30/F Menara Kadin Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIGER NEO
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Instrumen-instrumen sel fotovoltaik untuk mengubah panas matahari menjadi listrik; Inverter yang digunakan pada

pembangkit tenaga surya; Konverter arus (listrik) pada energi matahari; Modul-modul untuk pembangkit daya fotovoltaik;
Pengumpul energi surya untuk pembangkit listrik; akumulator untuk daya fotovoltaik; baterai isi ulang bertenaga surya; baterai
matahari; baterai surya; baterai surya untuk kegunaan industri; instalasi fotovoltaik untuk menghasilkan listrik [pembangkit
listrik fotovoltaik]; instalasi panel surya untuk menghasilkan listrik; inverter fotovoltaik; inverter surya; lensa pelindung matahari
untuk kacamata; mesin deposisi untuk pembuatan baterai surya; modul fotovoltaik; panel surya dan pengumpul energi surya
untuk produksi listrik; panel surya untuk pembangkit listrik; panel surya untuk produksi listrik; pembangkit koleksi tenaga surya;
pengendali inverter digunakan dalam pembangkit listrik tenaga surya; pengendali muatan tenaga surya; pengisi daya baterai
bertenaga surya; penyearah terbalik sebagai bagian dari sistem tenaga surya; peralatan fotovoltaik dan instalasi untuk
menghasilkan listrik tenaga surya; peralatan fotovoltaik untuk mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik; peralatan
untuk membentuk membran baterai surya; peralatan untuk pembuatan membran baterai surya; peralatan untuk pengolahan
panas membran baterai surya; sel dan modul fotovoltaik; sel fotovoltaik; sel referensi fotovoltaik dikalibrasi; sel surya; sel surya
dan panel pembangkit listrik; sel surya silikon kristal; sensor elektronik untuk mengukur radiasi matahari; sensor pelacakan
surya otomatis; sensor solar untuk kendaraan; sistem pembangkit listrik fotovoltaik surya dengan menggunakan pelacak
surya; wafer matahari; wafer untuk sel surya; wafer untuk sirkuit terpadu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/09/2022 22:41:46
540   EtiketDID2022073283

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sawitsari blok C-15 rt 007 / rw 054 kel. condongcatur, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta, 55281

Nurul Chalista Rizkia Rahmadani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIANCHA by Nurul Chalista
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Peach, Ungu, Hijau, Cream
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet

untuk pakan ternak; Bahan tambahan/aditif makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat dan sediaan dokter hewan
lainnya; Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Campuran
bahan simbiotik untuk digunakan pada produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Gula
pelengkap diet; Gula rendah lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Hasil-hasil minuman pantangan
untuk anak-anak dan orang-orang sakit; Jamu pelangsing; Makanan dan Minuman untuk  memelihara dan meningkatkan
kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak;
Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Makanan dan zat diet tanpa resep yang disesuaikan untuk penggunaan
medis; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan akuakultur, suplemen diet untuk keperluan
dokter hewan dan akuakultur.; Makanan diet; Makanan diet untuk penggunaan medis; Makanan diet untuk wanita hamil,
laktasi dan menyusui; Makanan diet yang diadaptasi untuk orang sakit; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan
medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food suplement); Makanan untuk bayi dengan
kebutuhan diet khusus; Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan
dasar rempah - rempah (jamu); Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman diet
yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu
tidur dan relaksasi; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk
meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kocok
pengganti makanan untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol
yang mengandung suplemen bernutrisi; Minuman obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat;
Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen
dari madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan
antioksidan; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan;
Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan
campuran rempah untuk kesehatan; Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk
jabang bayi; Minuman untuk keperluan medis; Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman
untuk penambah gairah wanita dan mengencangkan vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis);
Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan
berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen
diet; Pil kontrasepsi oral; Pil kromosom Untuk medis; Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan
energi; Protein untuk suplemen diet; Sediaan farmasi untuk meringankan batuk berdahak dan pilek; Sediaan untuk pereda
gejala pilek, influenza dan alergi; Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak kanabidiol; Serat untuk diet; Serat untuk
keperluan diet; Serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan
industri; Serbuk untuk suplement diet; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen
diet nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk
keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro;
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Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi atau makanan
dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen gizi untuk digunakan dalam budidaya perikanan (akuakultur); Suplemen herbal
organik dan non-organik; Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk
mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi
manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet);
Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan dan makanan termasuk
yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan hewan untuk digunakan dalam pembuatan
makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk menggemukkan; Suplemen makanan oral
untuk penggunaan medis; Suplemen makanan tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia;
Suplemen makanan untuk keperluan medis; Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis
protein, berbentuk snack bar padat nutrisi; Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam
laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk keperluan
medis; Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna
hijau; Suplemen prebiotik; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk makanan hewan; Suplemen untuk sendi dan tulang
(untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen zat besi
untuk anemia karena kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk
keperluan medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi
untuk keperluan dan penggunaan medis; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; aditif makanan hewan untuk
digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; agen
pengiriman dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk pelapis
untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman obat dalam bentuk kapsul yang menyediakan
pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen penstabil kapiler untuk keperluan medis; anti-
oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan sebagai
suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk pemakaian medis.; bahan-
bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman
dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bar energi suplemen gizi; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai
pengganti makan untuk keperluan medis; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk
keperluan medis; campuran minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet;
campuran minuman suplemen diet rasa buah; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk suplemen diet;
gula diet untuk keperluan medis; gula susu [suplemen gizi]; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; herbal atau ekstrak
tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; homeishu [minuman keras tonik obat yang mengandung ekstrak
ramuan]; isopropil alkohol untuk keperluan medis; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing;
kapsul untuk obat-obatan; kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk
obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kasein untuk suplemen diet; kolagen untuk keperluan medis; kolagen yang
dapat dimakan; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan
medis; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk
pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan dokter hewan; makanan
dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis
atau kedokteran hewan; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan akuakultur; makanan dan
zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; makanan diet untuk penggunaan medis; makanan
diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang
diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; makanan tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum;
makanan/minuman suplemen kesehatan; mineral dan suplemen mineral; minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk
keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet unutk penggunaan medis; minuman diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; minuman disesuaikan
untuk keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan
medis; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk
keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan yang mengandung ginseng; minuman medis dalam bentuk suplemen diet
untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman mineral obat;
minuman nutraceutical; minuman obat; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman
keras tonik rasa; minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis;
minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan
medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis; minuman
tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet, bukan
untuk tujuan medis; minuman untuk bayi; minuman untuk detox (keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi
untuk penggunaan medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk tujuan
medis; minuman yang disesuaikan untuk penggunaan medis; obat antiepilepsi; obat pilek atau obat selesma; obat-obatan
pelangsing tubuh; pati untuk keperluan diet; pati untuk keperluan diet atau farmasi; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk
keperluan medis; pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pil antioksidan; pil herbal
untuk pengobatan diabetes; pil pelangsing; pil penekan nafsu makan; pil penyamakan; pil untuk keperluan farmasi; pil untuk
pengobatan tinitus; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan
diet; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; ragi bir untuk digunakan sebagai suplemen
makanan; sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis;
sediaan diet untuk pembentukan otot; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan farmasi untuk pengobatan epilepsi; sediaan
makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan nutraceutical untuk
digunakan sebagai suplemen diet; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; sediaan pelangsing untuk tujuan medis; sediaan vitamin dan
mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan
(kesehatan); sediaan-sediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); serbuk kalsium (suplemen);
serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis; suplemen
bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi dengan probiotik; suplemen bernutrisi keperluan medis; suplemen
bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet atau zat gizi
tambahan; suplemen diet dari mineral untuk hewan; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet gandum; suplemen diet
glukosa untuk hewan; suplemen diet kolostrum; suplemen diet seng; suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan
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akuakultur; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet,
suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam
bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kapsul
untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam sifat
campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam
sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk
keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen herbal dan makanan
untuk membantu produksi susu pada hewan menyusui; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen kehamilan;
suplemen makanan; suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat;
suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis;
suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen
makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk
butiran; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga
ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi
untuk penurunan berat badan; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan, bukan
untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet dalam sifat
campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan
untuk tujuan medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan hewan; suplemen makanan
kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari minyak; suplemen makanan mineral; suplemen makanan
obat berbasis kolagen; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan sendi; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam
sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk perbaikan
struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk perlindungan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk
ternak; suplemen makanan untuk unggas, sapi, babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan
alami; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk
kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam
bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi non-obat untuk pakan
ternak; suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen nutrisi untuk manusia dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet
sebagai makanan fungsionalitas; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan
dokter hewan; suplemen protein diet; suplemen ragi untuk hewan; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan
nutrisi dan diet; suplemen untuk ikan; suplemen untuk udang; suplemen vitalitas; susu bubuk lactobacillus instan untuk
suplemen; tambalan suplemen vitamin; teh pelangsing untuk keperluan medis; vitamin dan suplemen makanan diet untuk
hewan; vitamin dan suplemen vitamin; zat dan sediaan diet untuk penurunan berat badan; zat diet untuk penggunaan medis,
makanan untuk bayi; zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan
medis, makanan untuk bayi; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/09/2022 14:24:59
540   EtiketDID2022076286

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Subang Raya No. 35 Rt. 003/Rw. 004 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani, Kota
Bandung, Jawa Barat, 40291

Muhamad Enuh

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam putih merah
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===peralatan telekomunikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/10/2022 12:59:09
540   EtiketDID2022079065
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JEND S PARMAN RT 04 RW 02 KELURAHAN PANGGUNGREJO,
KECAMATAN PANGGUNGREJO, Kota Pasuruan, Jawa Timur, 67124

AINI FITRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MYRAR P2MW UNIWARA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kerupuk ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/10/2022 19:17:25
540   EtiketDID2022079278

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capapie Sports Equipments, Plot No. A268/2, Road No. 16 A, Thane Industrial Area,
Wagle Estate, Near ESIS Hospital, Thane (West) - 400604, Maharashtra, India.

RUPALI NILESH RANE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAPAPIE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian terbuat dari kulit imitasi; alas kaki; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; celana panjang; jaket olahraga; pakaian

jadi; pakaian kulit; sarung tangan [pakaian]; sepatu olahraga; topi olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/10/2022 19:20:34
540   EtiketJID2022079280

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Capapie Sports Equipments, Plot No. A268/2, Road No. 16 A, Thane Industrial Area,
Wagle Estate, Near ESIS Hospital, Thane (West) - 400604, Maharashtra, India.

RUPALI NILESH RANE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAPAPIE + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau tua, hijau muda, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa-jasa impor dan ekspor; layanan distribusi di bidang pakaian; layanan pemasaran online; layanan toko ritel dan toko

grosir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

12/10/2022 10:35:36
540   EtiketD222022079868

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KEBONAGUNG RT 002 RW 001 JARUM BAYAT KLATEN, Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah

KRISTINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : GADIEZA
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; kain sarung batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

12/10/2022 12:53:28
540   EtiketDID2022079969

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. paus ujung no. 9 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai, Kota
Pekanbaru, Riau, 28125

azhari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: atjeh kupi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : warna orange dan coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mie; Minuman kopi espresso dicampur

dengan susu dan bubuk coklat; Teh Tarik; Teh latte; es krim; kwetiau; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi;
makanan siap saji berbahan dasar mie; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman kopi espresso
dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso yang dicampur dengan
air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; sediaan
minuman kakao; sediaan minuman kopi; teh hijau bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/10/2022 13:17:51
540   EtiketDID2022080862

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM BUMI CITRA LESTARI JL. ANGGREK IV B.C 16 NO, RT/RW 005/007,
DESA WALUYA, KECAMATAN CIKARANG UTARA, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

DIAH RIZA INDARTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUYUH D'JAWARA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ORANGE; HITAM; MERAH; KREM DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan unggas; daging unggas segar; makanan dingin

terutama terdiri dari unggas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 09:07:40
540   EtiketDID2022081277

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. SAWAH BARU NO. 10 RT 002/RW 009 KEL. RAWA BADAK UTARA , Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14260

MARDINAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DINSYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Putih, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan ringan berbahan dasar coklat===
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===makanan ringan berbahan dasar coklat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 09:12:29
540   EtiketDID2022081279

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Jatinegara Kaum RT 003 RW 003 No 25A, Jatinegara Kaum, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13250

Wahyu Rochadi Utami

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BROPANG U-RI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, PUTIH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Brownies Coklat; brownies; pizza; puding; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 09:20:33
540   EtiketD072022081280

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SANG TIMUR NO.70, RT. 02 RW. 04, KEL. KEBON JERUK, KEC. KEBON
JERUK, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11530

PRISCILLA TARINA SM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CREINDO FOOD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 09:30:17
540   EtiketD222022081281

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sumberwatu RT.004/RW.002 Kel./Desa Sambirejo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman,
D.I. Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55572

DWI ASTUTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIO KILHO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ikat pinggang; sandal; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 09:30:53
540   EtiketDID2022081283

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN. DESA SALAP RT.01 DESA SALAP KEC. MALINAU UTARA, Kabupaten
Malinau, Kalimantan Utara, 77557

ELDAWATI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PINUNGOH LANGSAT LISUMALI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hijau, Biru, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; kain sarung batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 09:37:41
540   EtiketDID2022081287

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Bagusrangin II No. 98/50 Rt. 007/007, Kota Bandung, Jawa Barat
Gita Nurhati Rochmah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gorgeous Indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hijab===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 09:39:51
540   EtiketDID2022081288

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Babakan Desa Sukasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17330
PT ICE UNIVERSE SOPIYAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ES -TERUS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Es Doger; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es loli; Es stik; Es teler; Es untuk minuman penyegar;

Minuman cokelat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kakao; Minuman karamel; Sediaan aromatik
untuk es krim; campuran es krim; es; es krim; es krim buah; es krim dan produk es krim; es krim soft-serve (hidangan
penutup); es krim susu; es krim tanpa-susu; es putar; es rasa; es serut; kue es; kue es krim; minuman berbahan dasar kopi;
minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan
tambahan rasa buah; minuman cokelat; minuman kopi; minuman teh; produk es krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 09:41:29
540   EtiketDID2022081289

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lumbu Tengah VI C8/89 Rt.002 Rw.028 Bojong Rawalumbu, Rawalumbu, Kota
Bekasi, Jawa Barat

YASRIL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIRA GOAT MILK Q-PLus
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah, Kuning, Orange, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan; Susu kolostrum kering; fermentasi susu untuk keperluan

farmasi; gula susu [suplemen gizi]; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; minuman susu malt untuk keperluan medis;
produk susu probiotik; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi; susu bubuk
kambing untuk bayi; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; susu bubuk untuk bayi; susu formula bayi; susu formula
bebas laktosa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 13:29:43
540   EtiketDID2022081418

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: AGUNG JAYA 1 BLOK A3 NO. 28A  SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. AURA CANTIK RETAILINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moelyono Karmayana S.H.,
Modeka/PT Persada Modeka Centurindo  Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City  Serpong Kota Tangerang Selatan  Banten

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AURA PARFUMS.INC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh,

wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem,
masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo,
kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik)
[Mousse]; Cairan Pembersih Kerak; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Deodorant stick; Deterjen binatu untuk barang-barang
keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk
sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Dispenser pengharum ruangan; Esensi untuk keperluan kosmetik;
Eyeliner; Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak
tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel
mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit;
lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir;
pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum
kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing
(kosmetik ); Highlighter wajah kosmetik; Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-
medis; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan
sediaan pembersih riasan.; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit,
toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik
untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk,
lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar
kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krem Jerawat
Non Medis; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk pemutih
kulit; Krim wajah (kosmetik); Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Lembaran untuk pori-pori di hidung;
Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion menghapus make-up; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Lotion
daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-
violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Maskara; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker
wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih anti-
penuaan; Pembersih kaca; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih serba guna; Pembersih toilet;
Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Penyegar lemari
pakaian; Penyegar ruangan; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Perona Pipi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk
pewangi ruangan; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Produk
perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun
Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun jerawat; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel
tidak mengandung obat; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk
mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub]
kosmetik; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel
tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan
& bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik,
yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar
mandi; Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu;
Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry; Sediaan perawatan kulit non-
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obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion;
Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian;
Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias wajah; Semir sepatu; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit
Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher
(kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat
(Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik); Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue
wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Vitamin C serum; Zat pelembab, yaitu, krim
pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; alis palsu; alis palsu perekat diri; amonia
[alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen
untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan-bahan dan
sediaan pembersih; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan
pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat;
barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik;
batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang
lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi;
bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine
penghilang noda; bilasan pemutih gigi; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak
wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion
untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk
padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk sabun; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; busa pembersih; butiran pembersih wajah; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan
pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan penghapus kutek;
cairan penghilang noda; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik];
concealer untuk flek dan noda; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak dengan
tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh [wewangian]; detergen
untuk menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen cucian; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci
piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel;
deterjen piring; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga;
deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi
manufaktur dan untuk tujuan medis; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan
kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens pemutih; foundation cair;
garam mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam pemutih; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pemutihan gigi; gel penata alis;
gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk penggunaan kosmetik;
glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk basah
yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen
untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter
(kosmetik); kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi
dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain
diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain pembersih, debu atau pemolesan diresapi;
kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang
terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri
dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi,
perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada
pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk
binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion
tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk
mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kompres mata untuk keperluan
kosmetik; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner
sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam
bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih
badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi;
kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan
perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik
fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik
fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung
obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis,
mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk
pemakaian di rambut; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh
dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang
mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu,
alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat
bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik untuk
keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan
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kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dasar bedak; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik;
krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik;
krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim
pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi;
krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik;
krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik;
krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim
wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi
untuk keperluan kosmetik; larutan pembersih bioteknologi untuk memecah bahan organik dan menghilangkan noda; larutan
pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion kosmetik; losion pemutih
kulit wajah; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk rambut; lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi];
lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan;
lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk
mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-
obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih
kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk
wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan
penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion
rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari
untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik;
lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up
bedak; make-up dasar bedak; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; manik-manik mandi untuk keperluan
kosmetik; maskara; masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik;
masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik;
masker pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker
pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker perawatan rambut; masker rambut; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan
melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat
minyak dan lotion; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur
[kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial untuk keperluan
kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak parfum untuk
pembuatan preparat kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak setelah
matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan
pembersihan; minyak wangi; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik;
paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan
kosmetik; parfum; pasta gigi; pasta gigi cair; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk
aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pelarut pembersih, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembab anti-penuaan; pelembab wajah kosmetik;
pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih baki sampah
menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan
rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik
dan hidrokarbon; pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih dinding ban; pembersih jok; pembersih karpet dengan
pewangi; pembersih oven; pembersih rumah tangga; pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil;
pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih
tangan; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk
kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk;
pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan
degreasing dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan
rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah
pipi dalam bentuk bedak; pemutih bokong; pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena;
pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih selakangan; pencerah kulit; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran
pribadi; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang noda;
penghilang noda hewan peliharaan; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pensil
untuk bibir; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari,
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gel dan minyak; penyegar nafas; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan
sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perekat
untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat
untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perhiasan kulit menjadi
transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk
keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan
pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir
dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut dan produk
pemutihan; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan
kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants]
untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik];
primer make-up; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk sabun;
racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun
batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk
mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun
cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun
cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun
mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk
tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun tanpa
air; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk
penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi;
sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kulit
pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner
untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo tanpa
obat; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk
tangan; scrub pengelupasan untuk wajah; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan berjemur
[kosmetik]; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan
abrasif; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit
kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk
melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat
kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk
perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika
untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik;
sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung
matahari kosmetik; sediaan pembersih untuk membersihkan permukaan substrat dari pelapis, noda, cat dan komposisi
endapan yang tidak diinginkan untuk menghilangkan getah dan perekat, pelumas dan tar serta sediaan dekalsifikasi dan
penghancuran kerak untuk pembersihan produk rumah tangga; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan
pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan
kaca depan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa
obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang
perokok; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan
pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan
pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah
tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi;
sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih
kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon;
sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan pencuci; sediaan pencucian dan pemutihan; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan
rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan pra-cukur dan
setelah-cukur; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh
dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk memperbaiki dan
menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk menggosok;
sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk
pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan
bulu mata; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk
simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh,
untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan,
termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan  untuk
membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan
pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan untuk membersihkan  dan  mencuci; sediaan-sediaan untuk
memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian,
minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal
untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan
untuk wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk
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wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak
eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum
wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; soda pemutih; solusi pembersih lensa kacamata; strip pemutih gigi;
strip pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; sun block lotion untuk keperluan
kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih
untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu
setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion
untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya tahan air; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk
digunakan pada kulit; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi
tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tiriskan
sediaan pembersihan; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi
dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu kosmetik pra-
lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk
keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi;
tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali
pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang
diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; warna alis dalam bentuk pensil dan
bubuk; warna bulu mata; wewangian; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian,
minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wol baja diresapi untuk pembersihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 13:32:30
540   EtiketJ012022081419

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan T. Muda Rayeuk II No. 7, Kampung Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota
Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh, 23116

TARMIDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ABADI + Logo ABD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko emas dan perhiasan; toko perhiasan, emas batangan dan berlian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 13:33:42
540   EtiketJID2022081420

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN WATUSAMBANG, WATUSAMBANG, PLUMBON, Kabupaten Karanganyar,
Jawa Tengah

PT. Rumah Atsiri Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ATSIRI JAWA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan

toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Toko jamu (herbal); jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail
sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik,
kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias,
bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum;
layanan toko ritel dan toko grosir; nasihat yang berhubungan dengan manajemen bisnis dan pengoperasian klub kebugaran
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dan kesehatan; toko===
===Jasa pendidikan yaitu menyelenggarakan kursus pelatihan dan lokakarya di bidang kesehatan; Layanan klub kesehatan;
Layanan klub kesehatan dan kebugaran, yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang kebugaran
dan latihan fisik; Layanan pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; Memberikan pembinaan kelompok di bidang olahraga
olahraga kesehatan dan kebugaran; Pelatihan kesehatan; instruksi kebugaran fisik; instruksi kebugaran fisik virtual; klub
kesehatan untuk latihan fisik; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; layanan dan konsultasi pelatihan
kebugaran pribadi; layanan instruksi kebugaran fisik online; layanan klub kebugaran; layanan klub kebugaran dan olahraga;
layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub kesehatan dan kebugaran; layanan klub
kesehatan dan rekreasi; layanan pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan kesehatan, yaitu, menyediakan
layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), kebugaran (fitness),
kesehatan mental, dan pengendalian (management) kondisi medis kronis; layanan pelatihan pribadi di bidang kebugaran;
layanan pelatihan pribadi di bidang kesehatan (wellness); layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran;
melakukan kelas kebugaran; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; mengatur dan melakukan kelas kebugaran;
menyediakan fasilitas kebugaran; menyediakan fasilitas kebugaran dan olahraga; menyediakan layanan pelatihan kebugaran
(wellness) dan kesehatan yang dipersonalisasi; menyediakan lokakarya online di bidang kesehatan; menyediakan materi
pendidikan online di bidang kesehatan; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran pribadi; pelatihan kesehatan dan
kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga;
pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 13:33:54
540   EtiketDID2022081421

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA PANGKALAN 2 KP.CIKIWUL RT.002 RW.003, KEL.CIKIWUL,
KEC.BANTARGEBANG, KOTA BEKASI, JAWA-BARAT, Kota Bekasi, Jawa Barat,

PT. Bukit Rahadian

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BROCO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah, Kuning Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 29, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Campuran kacang panggang; Kacang hijau asin; Kacang hijau garing; Kacang hijau goreng; Kacang hijau panggang;

Kacang hijau sangrai; Kacang mete panggang; Kacang olahan; Kacang panggang; Kacang rasa (berbumbu); Kacang yang
diproses, dikeringkan, atau diolah; Makanan penutup terbuat dari kacang; Makanan ringan kombinasi buah dan selai kacang;
Makanan yang mengandung kacang yang telah dimasak, kacang yang telah dikeringkan, atau kacang kedelai; Minyak kacang
brazil; Olesan berbahan dasar kacang; Pasta kacang; Sediaan biji wijen; Sediaan kacang brazil; Selai berbahan dasar kacang;
almond (kacang), diolah; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; hazelnut (kacang)
panggang; kacang almond, ditumbuk; kacang asin; kacang atom; kacang beraneka rasa; kacang dengan rasa; kacang diberi
bumbu; kacang digoreng ulang; kacang dikupas; kacang garing; kacang kacang; kacang kalengan; kacang mede asin; kacang
mete yang diolah; kacang olahan; kacang oven; kacang panggang; kacang panggang dalam saus tomat; kacang pedas;
kacang pilus; kacang polong olahan; kacang pucat; kacang, diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang, diolah; kacang,
kalengan; kacang-kacang yang sudah dimasak; makanan penutup (dessert) yang berbahan dasar kacang; makanan ringan
berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri
dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang,
keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi,
makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; makanan ringan
terutama terdiri dari buah-buahan dan kacang-kacangan; manisan kacang; minyak dan lemak untuk makanan, termasuk
minyak sawit; minyak goreng; minyak inti sawit untuk keperluan kuliner; minyak inti sawit untuk makanan; minyak kacang
untuk keperluan kuliner; minyak kacang untuk makanan; minyak kelapa organik untuk digunakan dalam memasak dan
persiapan makanan; minyak kelapa organik untuk keperluan kuliner; minyak kelapa untuk makanan; minyak sawit untuk
makanan; minyak wijen; minyak wijen untuk makanan; olesan berbahan dasar kacang; polong-polongan (kacang), diolah;
saus kacang; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; selai kacang; selai kacang coklat; selai kacang mete; snack
bar berbasis kacang dan biji; sup manis dari kacang; sup manis dari kacang hijau===
===Biskuit selai kacang; Bumbu Kacang; Pasta yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-
kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan biji
yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Saus kacang kedelai; Sereal yang diolah yang
digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; camilan
granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; pasta kacang berbumbu digunakan sebagai
bumbu; pasta kacang cabai pedas; pasta kacang miso; sambal kacang; saus dibumbui dengan kacang; saus yang
mengandung kacang; sohun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 13:35:50
540   EtiketDID2022081422

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: AGUNG JAYA 1 BLOK A3 NO. 28A SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, Kota
PT. AURA CANTIK RETAILINDO
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Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moelyono Karmayana S.H.,
Modeka/PT Persada Modeka Centurindo  Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City  Serpong Kota Tangerang Selatan  Banten

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PARFUMS de AURA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh,

wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem,
masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo,
kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik)
[Mousse]; Cairan Pembersih Kerak; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Deodorant stick; Deterjen binatu untuk barang-barang
keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk
sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Dispenser pengharum ruangan; Esensi untuk keperluan kosmetik;
Eyeliner; Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak
tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel
mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit;
lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir;
pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum
kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing
(kosmetik ); Highlighter wajah kosmetik; Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-
medis; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan
sediaan pembersih riasan.; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit,
toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik
untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk,
lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar
kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krem Jerawat
Non Medis; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk pemutih
kulit; Krim wajah (kosmetik); Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Lembaran untuk pori-pori di hidung;
Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion menghapus make-up; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Lotion
daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-
violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Maskara; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker
wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih anti-
penuaan; Pembersih kaca; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih serba guna; Pembersih toilet;
Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Penyegar lemari
pakaian; Penyegar ruangan; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Perona Pipi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk
pewangi ruangan; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Produk
perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun
Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun jerawat; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel
tidak mengandung obat; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk
mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub]
kosmetik; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel
tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan
& bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik,
yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar
mandi; Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu;
Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry; Sediaan perawatan kulit non-
obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion;
Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian;
Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias wajah; Semir sepatu; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit
Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher
(kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat
(Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik); Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue
wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Vitamin C serum; Zat pelembab, yaitu, krim
pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; alis palsu; alis palsu perekat diri; amonia
[alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen
untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan-bahan dan
sediaan pembersih; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan
pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat;
barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik;
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batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang
lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi;
bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine
penghilang noda; bilasan pemutih gigi; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak
wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion
untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk
padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk sabun; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; busa pembersih; butiran pembersih wajah; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan
pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan penghapus kutek;
cairan penghilang noda; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik];
concealer untuk flek dan noda; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak dengan
tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh [wewangian]; detergen
untuk menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen cucian; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci
piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel;
deterjen piring; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga;
deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi
manufaktur dan untuk tujuan medis; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan
kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens pemutih; foundation cair;
garam mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam pemutih; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pemutihan gigi; gel penata alis;
gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk penggunaan kosmetik;
glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk basah
yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen
untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter
(kosmetik); kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi
dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain
diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain pembersih, debu atau pemolesan diresapi;
kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang
terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri
dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi,
perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada
pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk
binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion
tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk
mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kompres mata untuk keperluan
kosmetik; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner
sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam
bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih
badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi;
kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan
perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik
fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik
fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung
obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis,
mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk
pemakaian di rambut; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh
dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang
mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu,
alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat
bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik untuk
keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dasar bedak; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik;
krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik;
krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim
pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi;
krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik;
krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik;
krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim
wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi
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untuk keperluan kosmetik; larutan pembersih bioteknologi untuk memecah bahan organik dan menghilangkan noda; larutan
pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion kosmetik; losion pemutih
kulit wajah; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk rambut; lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi];
lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan;
lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk
mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-
obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih
kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk
wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan
penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion
rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari
untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik;
lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up
bedak; make-up dasar bedak; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; manik-manik mandi untuk keperluan
kosmetik; maskara; masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik;
masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik;
masker pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker
pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker perawatan rambut; masker rambut; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan
melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat
minyak dan lotion; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur
[kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial untuk keperluan
kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak parfum untuk
pembuatan preparat kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak setelah
matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan
pembersihan; minyak wangi; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik;
paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan
kosmetik; parfum; pasta gigi; pasta gigi cair; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk
aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pelarut pembersih, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembab anti-penuaan; pelembab wajah kosmetik;
pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih baki sampah
menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan
rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik
dan hidrokarbon; pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih dinding ban; pembersih jok; pembersih karpet dengan
pewangi; pembersih oven; pembersih rumah tangga; pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil;
pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih
tangan; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk
kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk;
pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan
degreasing dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan
rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah
pipi dalam bentuk bedak; pemutih bokong; pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena;
pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih selakangan; pencerah kulit; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran
pribadi; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang noda;
penghilang noda hewan peliharaan; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pensil
untuk bibir; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak;
penyegar nafas; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik
dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perekat untuk bulu mata
palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit,
yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam
bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat
kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan
kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up;
produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk sabun; racun lebah untuk
keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi;
sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk
mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan
untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun
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cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun
mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk
tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun tanpa
air; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk
penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi;
sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kulit
pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner
untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo tanpa
obat; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk
tangan; scrub pengelupasan untuk wajah; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan berjemur
[kosmetik]; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan
abrasif; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit
kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk
melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat
kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk
perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika
untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik;
sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung
matahari kosmetik; sediaan pembersih untuk membersihkan permukaan substrat dari pelapis, noda, cat dan komposisi
endapan yang tidak diinginkan untuk menghilangkan getah dan perekat, pelumas dan tar serta sediaan dekalsifikasi dan
penghancuran kerak untuk pembersihan produk rumah tangga; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan
pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan
kaca depan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa
obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang
perokok; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan
pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan
pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah
tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi;
sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih
kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon;
sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan pencuci; sediaan pencucian dan pemutihan; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan
rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan pra-cukur dan
setelah-cukur; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh
dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk memperbaiki dan
menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk menggosok;
sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk
pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan
bulu mata; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk
simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh,
untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan,
termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan  untuk
membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan
pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan untuk membersihkan  dan  mencuci; sediaan-sediaan untuk
memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian,
minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal
untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan
untuk wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk
wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak
eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum
wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; soda pemutih; solusi pembersih lensa kacamata; strip pemutih gigi;
strip pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; sun block lotion untuk keperluan
kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih
untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu
setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion
untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya tahan air; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk
digunakan pada kulit; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi
tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tiriskan
sediaan pembersihan; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi
dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu kosmetik pra-
lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk
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keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi;
tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali
pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang
diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; warna alis dalam bentuk pensil dan
bubuk; warna bulu mata; wewangian; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian,
minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wol baja diresapi untuk pembersihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 13:36:32
540   EtiketJID2022081423

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN WATUSAMBANG, WATUSAMBANG, PLUMBON, Kabupaten Karanganyar,
Jawa Tengah

PT. Rumah Atsiri Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ATSIRI JAWA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan
hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu
di restoran dan bar; Restoran; delicatessens [restoran]; layanan hotel dan restoran; menyajikan makanan dan minuman di
restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan akomodasi liburan;
menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di
restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan penginapan
di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; penyewaan
akomodasi sementara untuk liburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 13:39:25
540   EtiketDID2022081424

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. CIBITUNG, RT/RW. 005/006, KEL. TELAGAASIH, KEC. CIKARANG BARAT,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

IIS ISMAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Radityo Herlambang S.H.,
Jl. Cilenggang Raya Ruko No. 3, BSD City, Serpong Kota Tangerang Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RKA BEAUTY GLOW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih; orange
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Aromatik diffuser; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak

wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Cairan untuk rambut (kosmetik); Eyeliner; Gel jerawat (kosmetik); Hyaluronic
serum; Kapas wajah untuk kosmetik; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim
matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab kulit
beraroma; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair;
Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion pelembab (kosmetik); Losion
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Lotion perawatan kulit dan preparat
anti penuaan; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum, eau de toilette; Pelembab anti
penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pemutih ketiak; Pemutih
pakaian; Perawatan anti-penuaan; Perona Pipi; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Pewangi badan (kosmetik);
Pewangi pakaian; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Pundi berisi bunga, buah, dan
rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun
Kecantikan (kosmetik); Sabun anti keringat; Sabun cair wajah; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kimia untuk
mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik untuk
kulit wajah; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel,
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toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan
rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan-sediaan
perawatan dari sinar matahari non-medis; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Senyawa
wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis
hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan
kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tissue wangi basah; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; air parfum; amber [parfum];
ambergris [parfum]; anti keringat; anti keringat (pembersih badan); aroma diffuser buluh udara; bahan parfum dan
perasa/aroma; batang kondisioner rambut padat; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion
untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk pasta
gigi; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; cat kuku; colognes, parfum dan
kosmetik; concealer wajah; dasar perona mata agar warna lebih keluar  (Eye primer); dasar untuk parfum bunga; deodoran
tubuh [wewangian]; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk
penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; deterjen pencuci piring dalam
bentuk bubuk; eau de parfum; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; emulsi wajah untuk keperluan
kosmetik; esens kayu putih [minyak esensial]; esens pemutih; esensi mint [minyak esensial]; formula anti-kerut; garam
pemutih; ionone [wewangian]; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak
termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda
pada wajah; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik
dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut;
kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan
perlengkapan mandi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik
untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit wajah; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim
pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kunko [fumigasi dupa untuk kamar
wewangian]; lipstik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion, krim, pelembab, minyak dan susu
yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion aromaterapi; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-
penuaan; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan
matahari; lotion tubuh beraroma; lotion wangi [sediaan toilet]; lulur; make-up [kosmetik]; masker kulit [kosmetik]; masker kulit
untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; mint untuk wewangian; minyak
aromaterapi; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial lemon; minyak kasturi
[wewangian]; minyak peppermint [wewangian]; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika
dipanaskan; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; palet perona mata; parfum air wangi; parfum dan air toilet;
parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelindung terhadap
sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih tata rias
wajah, pembersih kosmetik; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih
ketiak; pemutih kuku; pemutih selakangan; pensil eyeliner; perona mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter);
perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi rambut;
potpourris [wewangian]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; produk dan sediaan untuk rambut dan
perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk pelindung
matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk wewangian
yaitu kolonye; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sabun cair untuk tangan, wajah dan
tubuh; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun wangi; sampo dan kondisioner rambut; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk tubuh; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan cucian dan pemutihan;
sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati diwajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit [kosmetik];
sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan untuk
pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan;
self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan untuk tubuh
yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata;
serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum
mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah;
soda pemutih; strip pemutih, pasta gigi; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; susu pelembab untuk
pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; terpene [minyak esensial]; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk
penggunaan pribadi; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; vanillin sintetis [wewangian]; wewangian alami; wewangian dan
wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan dalam
pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi;
wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 13:39:33
540   EtiketD102022081425

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KEMLAGI RT 003 RW 001 KEL. KENDALKEMLAGI KEC. KARANGGENENG,
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

AHMAD SISWONO

Halaman 82 dari 1015



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BERAS ALAM + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau, kuning, biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 13:39:37
540   EtiketJID2022081426

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN WATUSAMBANG, WATUSAMBANG, PLUMBON, Kabupaten Karanganyar,
Jawa Tengah

PT. Rumah Atsiri Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ATSIRI JAWA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi kesehatan di bidang gizi, pangan, hidrasi tubuh, kesejahteraan jasmani dan rohani serta jasa konsultasi

kesehatan di bidang gizi, pangan, hidrasi tubuh, kesejahteraan jasmani dan rohani; Jasa perawatan kesehatan; Jasa spa
kesehatan; Layanan perawatan kesehatan; Memberikan informasi di bidang kebugaran jiwa; Memberikan informasi di bidang
kesehatan; Memberikan informasi di bidang kesehatan (wellness); Pusat kesehatan; Retret kesehatan; informasi, nasihat dan
konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; jasa konsultasi kebugaran,
perawatan kesehatan, diet, olahraga dan gaya hidup; jasa perawatan kesehatan dan kecantikan; jasa perawatan pribadi
(perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan
kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk raga dan rohani; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; layanan
kebugaran (wellness) perusahaan, yaitu, memberikan bantuan dan konsultasi kepada klien perusahaan untuk membantu
karyawan mereka membuat perubahan kesehatan, kebugaran (fitness), kebugaran (wellness) dan nutrisi/gizi dalam kehidupan
sehari-hari mereka untuk meningkatkan kesehatan dalam sifat/yang bersifat layanan konsultasi kebugaran (wellness) dan
kesehatan terkait; layanan konseling di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; layanan konseling di bidang kesehatan,
nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness), yaitu, pelatihan kesehatan yang dipersonalisasi dan dukungan perubahan perilaku;
layanan perawatan kecantikan disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan; layanan
perawatan kesehatan yang dikelola; layanan perawatan kesehatan yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan
kesehatan, yaitu, program kebugaran (wellness) dan pencegahan, program pengendalian (management) perawatan
kesehatan, program pengendalian (management) penyakit dan program pengendalian (management) kondisi medis; layanan
perawatan tubuh kosmetik yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan pusat kesehatan; layanan spa kesehatan untuk
kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang
ditawarkan di resor kesehatan; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan
layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; meditasi untuk kesehatan; memberikan
informasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan; memberikan informasi kesehatan melalui situs web; memberikan saran di
bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; menyediakan informasi dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi;
menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web; menyediakan layanan kebugaran
(wellness); menyediakan layanan kesehatan dan kebugaran (wellness), yaitu, penilaian pribadi, rutinitas yang dipersonalisasi,
jadwal perawatan, evaluasi kebugaran (fitness), dan konseling; menyediakan layanan pelatihan kesehatan; perawatan
kesehatan dan kecantikan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 13:41:56
540   EtiketJID2022081427

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: AGUNG JAYA 1 BLOK A3 NO. 28A SUNTER AGUNG, TANJUNG PRIOK, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. AURA CANTIK RETAILINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moelyono Karmayana S.H.,
Modeka/PT Persada Modeka Centurindo  Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City  Serpong Kota Tangerang Selatan  Banten

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: MAISON D'AURA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan; Administrasi

urusan bisnis waralaba; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Booth penjualan minuman ringan serta makanan;
Distributor; Distributor alat kesehatan; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Jasa advis dan konsultasi terkait
manajemen, operasi dan waralaba hotel; Jasa agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa agen penjualan untuk
kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik dan kit kosmetik; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa
eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut,
lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam
bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim
tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa eceran atau grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa,
sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara, sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk
keperluan kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran
hypermarket; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan
kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik,
sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan
perawatan gigi,
sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik,
pisau cukur, sikat gigi,
sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat
porselin, kristal dan tembikar,
alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer,
peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim
atau mereproduksi suara atau gambar,
pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis
dan kronometrik, kertas, karton dan
barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk
menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk
di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain,
perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan
minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan atau tidak beralkohol, bir; Jasa
ekspor - impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa ekspor impor; Jasa grosir di
bidang kosmetik; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan
eceran untuk nutrisi dan suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-
produk farmasi; Jasa manajemen waralaba; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang
secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan secara online
dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan  dan wadah rumah
tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk
dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa
pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian,
tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang
tidak mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet distributor; Jasa penjualan; Jasa penjualan barang
secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan eceran dan grosir
untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan eceran secara
online; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman jelly; Jasa
penjualan parfum dan wewangian; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-
langsung  (online); Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perdagangan; Jasa
perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-
impor; Jasa perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa pialang penjualan barang; Jasa promosi
dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa promosi penjualan untuk orang lain;
Jasa ritel atau grosiran; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita,
koper dan aksesoris lainnya.; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat
kesehatan, dan kosmetik; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online;
Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten
audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa
toko retail yang menjual kosmetik; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran yang menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam
perdagangan eceran dan grosir; Konsultasi manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang
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bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi,
otomotif, bahan-bahan dasar, industri konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi,
perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan, asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan,
dan perniagaan yang berhubungan dengan bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran,
pembuatan dan penyaluran pengembangan, perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan
teknologi informasi; Koperasi perdagangan; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang
sudah dibasahi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wewangian; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat
kesehatan; Layanan grosir; Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi
ulang parfum; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun
dan deterjen secara eceran atau grosir; Layanan penjualan ritel online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk
makanan dan minuman; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web;
Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang
menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah
dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan kesehatan
untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements); Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel secara on-line
yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik,
sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel
yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik
dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang menampilkan
wewangian; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi)
restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Mempromosikan barang-barang dan jasa-
jasa dengan cara mengoperasikan ritel pusat perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan,
stiker nail art, tips kuku, kertas transfer untuk nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat
kuku, enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim
kuku untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat
untuk membubuhkan kuku atau bulu mata buatan, sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Menyediakan pusat
perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa;
Order melalui online; PASAR SWALAYAN; Pengecer barang-barang; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan eceran,
grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak
jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu
lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor, kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak
listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah
makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan, pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres
buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik, pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging,
kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik,
pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es, mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak
pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan
mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue,
perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga,
mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu, mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik,
pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur
dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator, bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap,
parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet, radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik
untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat
dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung,
penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan
jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan,
kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian,
yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut,
pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot
dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan,
perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur
(terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan
(dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper
bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk
berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan,
peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan
berbagai macam cara; Penjualan grosir barang-barang; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata,
aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup
kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu
pintar; Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
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shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung  sehubungan dengan pakaian,
tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang
tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik],
kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label
untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala
dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik],
kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label
untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi
lainnya yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi
yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk
telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam
tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui
Internet.; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Periklanan online; Program pemberian insentif
berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan;
Promosi penjualan (untuk orang lain); Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman,
kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih
dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan
cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran
hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin
pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Ritel online; TOKO SERBA ADA; Toko kue online; Toko makanan
online; Toko minuman online; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko
online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko pakaian ritel; Toko parfum; Toko perhiasan; Toko roti online; Toko
serba ada; Toko yang menjual kosmetik; Ulasan biaya perawatan kesehatan; Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan
manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; administrasi franchise (waralaba); administrasi komersial
untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta mendapatkan diskon barang
dan jasa melalui penggunaan kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan, program loyalitas konsumen,
skema insentif dan loyalitas pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau insentif, program imbalan loyalitas, skema
keanggotaan, skema insentif penjualan dan promosi, program insentif promosi penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan
bisnis toko ritel; administrasi urusan bisnis waralaba; advertising to promote the sale of products and the use of services by the
point accumulation method or discount privilege grant method; agen impor-ekspor; bantuan bisnis terkait dengan pendirian
waralaba; bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; belanja
online; iklan online; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen pembelian; jasa
agen pesanan pembelian; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor grosir untuk
kosmetik; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa grosir dan eceran; jasa informasi penjualan, bisnis dan
promosi; jasa manajemen penjualan di internet; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline,
transaksi komersial secara online; jasa pembelanjaan melalui internet; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online;
jasa pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan
toko serba ada; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan dan publisitas; jasa
penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan
secara online; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa perantara komersial untuk
kosmetik; jasa periklanan; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa retail
secara online untuk produk konsumen; jasa retail sehubungan dengan penjualan pembakar parfum, semprotan parfum, alat
penguap parfum, bedak padat, paf bedak, tegakan kuas cukur, kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat sabun,
mangkuk sup, tempat spons, tegakan untuk kuas cukur, sikat gigi, sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan
wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik, kosmetik, kolonye eau de, kosmetik
alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias, bedak tata rias, sediaan tata rias,
sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa ritel supermarket dan toko serba
ada (departmental store); jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian,
hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi bahan pencegah
kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit
binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang, pupuk,
sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan
kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam
bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan
sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk
penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan
perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih
badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan
penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan,
sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku,
sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung
obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan
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kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen
lainnya; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa
toko untuk penjualan souvenir; jasa waralaba hotel (manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu menawarkan bantuan
manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel,
kondominium, gedung apartemen; jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung
apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa
grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker
tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga
dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana
untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang
olahraga; jasa-jasa impor dan ekspor; jasa-jasa penyediaan barang; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa ritel dan grosir
online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker
tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga
dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana
untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang
olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler
terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit
dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-
jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-
sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan administrasi yang
berkaitan dengan asuransi kesehatan gigi; layanan agen ekspor-impor; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan
bisnis]; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta
gigi, sabun dan deterjen; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk
manusia; layanan grosir untuk persiapan wewangian; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan
iklan dan promosi penjualan; layanan iklan yang berkaitan dengan wewangian; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan
dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; layanan pemasaran online; layanan pemasaran perdagangan; layanan pemesanan eceran melalui pos; layanan
pemesanan eceran melalui pos untuk kosmetik; layanan pemesanan ritel online melalui jaringan komputer global di bidang
kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang
menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer.; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel dan
grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi,
wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan
pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan
perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu
mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk
hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray,
pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter
hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan
kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi
mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung
matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet,
linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan
minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel disediakan oleh hypermarket; layanan ritel
disediakan oleh supermarket; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel online; layanan ritel untuk
alat kesehatan bagi manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan ritel yang disediakan oleh
toserba online; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman;
layanan toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk
manusia; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga,
alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video,
mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung,
bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk
kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko
ritel menampilkan alat-alat kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian; layanan toko ritel
on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan
kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan
waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan waralaba
dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba dan
ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen
bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan
teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis
dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam pengoperasian,
pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; layanan-layanan konsultasi
bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; manajemen administrasi klinik perawatan
kesehatan; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis,
administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk pembeli-
pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen penjualan; manajemen usaha yang berhubungan
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dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; memberikan
bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak
waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di
bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan informasi kerjasama
waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan
informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan
kosmetik; mempromosikan barang dan jasa lainnya melalui penawaran diskon ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan
komunikasi elektronik daring; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan menebus poin
pembelian dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan waralaba;
menyediakan informasi gigi di bidang e-commerce; menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer;
menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan situs web (website) yang
menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain;
minimarket; pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengadaan kontrak untuk
pembelian dan penjualan barang dan jasa; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka
penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka
perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer toko serba ada; pengeceran dari barang (dalam arti apapun);
pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising);
penjualan busana muslim melalui internet / online; penjualan hijab melalui internet / online; penjualan ritel dan grosir kosmetik;
penjualan ritel dan grosir parfum; penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penjualan spareparts kendaraan
bermotor; penyajian barang-barang untuk keperluan retail; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba;
penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan jasa penjualan eceran melalui
platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang
berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan
penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual;
penyewaan ruang iklan online; perdagangan barang; promosi barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan
pusat perbelanjaan secara online dan komprehensif; promosi persoalan-persoalan kesehatan, masyarakat dan kelestarian
lingkungan; proses administrasi pesanan pembelian; rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis
akumulasi poin waralaba, keanggotaan; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan; saran bisnis yang
berkaitan dengan waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan
waralaba; showroom penjualan kendaraan bermotor; stan penjualan makanan ringan; supermarket; toko alat kesehatan; toko
online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi;
toko swalayan; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 13:43:09
540   EtiketDID2022081428

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK DKI D-3, RT 001/004, JOGLO, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11640

ANASTASIA BINTANG K.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MERORA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU, BIRU MUDA, BIRU TUA DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit

bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas
untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas
perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper
terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Tas alat selam; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet
wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang
logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk
silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas
sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet;
kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan
berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas koper dan tas untuk
mengangkut; tas olahraga; Tas olahraga; Tas olahraga serbaguna; Tas untuk olahraga; tas anti air untuk olahraga air; tas dan
tas untuk pakaian olahraga; tas olahraga; tas olahraga serba guna; tas troli olahraga bersifat umum; tas untuk olahraga; tas
untuk pakaian olahraga===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 13:46:54
540   EtiketDID2022081429

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Sedayu Square Blok E No. 36, Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11730

PT ALLUNID NUSANTARA GLOBALINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yosephine Kartini Natawiria S.H., M.H.
Epicentrum Walk Office Suite A529, Lt. 5,  Jl. HR. Rasuna Said,  Kel. Karet
Kuningan, Kec. Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WEBE BABY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mainan pembelajaran elektronik; Mainan yang dapat dinaiki; Permainan elektronik; aksesoris untuk kendaraan mainan;

alat mainan; alat permainan elektronik; alat permainan genggam untuk anak-anak; game, mainan dan mainan; gantungan di
atas tempat tidur bayi [mainan]; kendaraan mainan; kendaraan mainan mengunakan aki (accu); kendaraan mainan yang
dikendalikan radio; kereta bayi mainan; kontrol jarak jauh untuk mainan; mainan *; mainan aksi; mainan aksi elektronik;
mainan aksi yang dioperasikan dengan baterai; mainan aktivitas ganda untuk anak-anak; mainan bayi; mainan di luar
ruangan; mainan elektronik; mainan genggam untuk anak-anak; mainan genggam untuk bayi; mainan pendidikan; mainan
pendidikan untuk bayi; mainan perkembangan bayi; mainan pintar; mainan plastik; mainan untuk anak-anak; mainan untuk
infant (bayi); mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mainan yang dikendalikan radio; pengendali untuk mainan; permainan;
permainan dalam ruangan; permainan elektronik genggam untuk bayi; rumah mainan anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 13:47:41
540   EtiketDID2022081430

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Paku Haji Blok Cibodas RT005 RW018, Kel. Cilame, Kabupaten Bandung Barat,
Jawa Barat, 40552

Ratno

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAT 189
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam, Putih, Hijau, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk Ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 13:49:27
540   EtiketDID2022081431

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: AL-WAHDA STREET, INDUSTRIAL AREA NO.1, P.O. BOX NO.4115, SHARJAH
INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALPHABITES
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Campuran untuk roti; Kue; Kue kering (pastri); Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Mie; Minuman

berbahan dasar teh dan teh herbal; Pasta; Teh dan teh herbal; adonan; adonan biscotti beku; adonan brownies beku; adonan
kue beku; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk
pengembang; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es krim; garam; gula; gula-gula; keripik berbahan dasar biji-bijian; kopi;
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kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup es krim; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makaroni;
mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus tomat; saus untuk daging;
sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; tepung sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 13:51:27
540   EtiketDID2022081432

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Selat Golf Blok J-2 / 22 Citraland, Kel.Jeruk, Kec.Lakar Santri
, Kota Surabaya, Jawa Timur

JOSHUA IRAWAN DARMADJI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AVILA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aftershave; Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas

besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Baby soaps; Bahan
kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau
kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Balsam bayi (lilin lebah) tidak
mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata
mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Batang kondisioner; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik;
Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Belau cucian; Bibit parfum; Bintang terima 3; Bubuk sampo; Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata
palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat; Bunga Rampe; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa
pembersih; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat  untuk menghilangkan lemak, minyak, dan
kotoran; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar bensin; Cairan atau
zat pembersih saluran bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan
atau zat pembersih sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk
membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk membersihkan tar jalan, getah pohon, dan
serangga membandel pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan
pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan pembersih karat; Cairan pembersih
kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium; Cairan pembersih transmisi otomatis;
Cairan pembersih untuk pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas)
dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan
mesin penguap pakaian; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca mobil; Cologne bayi; Deodorant stick;
Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen
dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk
keperluan binatu; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan;
Eksfoliator; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens and minyak yang mudah menguap; Esens
rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis Mata (Eye liner); Garis Mata (Eye liner);
Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer
[kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku;
kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan
tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil
kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit;
sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan
perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato
temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing
(kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk
dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi
berendam dan shower bukan untuk keperluan medis; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Gincu; Highlighter;
Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter
kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan
non listrik; Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan listrik; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat
non-medis; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain penyeka [perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih
riasan.; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kolonye; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna
bibir; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami;
Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia;
Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan
kosmetik terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim
creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak untuk berjemur; Krim flek
(kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif
(kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim matahari
(bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit
beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan
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kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim
tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim
untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak
mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik;
Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah
matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku buatan; Kumur gigi yang
tidak mengandung obat; Lak rambut; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk
kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk
keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan, ban, cakram dan roda abrasif; Lilin leleh; Linen
untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion anti
ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray
untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV;
Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat
untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan
tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering
(kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Make up remover gel; Make
up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Malam pembuat sepatu; Malam tukang sepatu; Malam untuk kulit; Malam untuk
sepatu; Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab kulit; Masker
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kebersihan
daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam;
Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk keperluan dapur
(pembersihan); Minyak bayi; Minyak essensial; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik;
Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk mandi, garam untuk
mandi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan
losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Mousse
(busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pasta cuci
tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu;
Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain
untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian; Pelet (Minyak); Pelicin
pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok
mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga;
Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil; Pembersih serba guna;
Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik);
Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih
ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun
yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum
ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba guna (semir ban);
Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir;
Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan;
Penyegar udara ruangan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh;
Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perasa makanan atau minuman menjadi minyak
esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial]; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk
memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam
pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi;
Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk
pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo;
Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan
kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut; Pundi berisi bunga,
buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari
minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun
Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan
dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel
tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk
membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan
sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias
wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk
mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik
perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk
kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik
untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil
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menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih
untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk
penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan,
pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu;
Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat
dan pernis; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry;
Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat,
yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik;
Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat;
Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah;
Sediaan peredam cucian; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar
matahari; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sebelum bercukur;
Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan setelah
bercukur; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah;
Sediaan toilet tidak mengandung obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk
mandi dan mandi; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan (tidak
mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan saluran pipa;
Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut;
Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan kerak air
untuk kebutuhan rumah tangga; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok
kendaraan; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan
antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat;
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan
pewarna bibir; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir
sepatu bot; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet; Semprotan
untuk keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum
Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata;
Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Sipat;
Sipat (Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Standar
pelembut kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik);
Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu deodoran; Tisu diresapi
sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi
dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner (cairan penyegar
wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan
penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing (malam pemoles); Wewangian untuk penggunaan
rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat
pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat untuk menurunkan kelembaban untuk penggunaan rumah
tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri; abu vulkanik untuk dibersihkan; aditif cucian; agen pembilas pencuci piring; agen
pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar
[sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang mengandung minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat
diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas;
amplas untuk mengasah pensil gambar; amril; anti keringat; anti keringat (pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan
mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan
kosmetik; aplikator semir sepatu yang mengandung semir sepatu; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial];
aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik;
baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan
parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan pembersih untuk membersihkan
permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan untuk digunakan dalam pembersihan
ledakan; bahan-bahan  untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan
pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang
diresapi; bakhoor; balm cukur; balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut;
balsam rambut; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang
digunakan untuk rambut, kult dan bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan
diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan
make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan
pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan
air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang dupa; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu apung; batu apung
buatan; batu apung untuk digunakan pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik
beraroma; batu pemulih kaki; batu penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles; bedak; bedak bayi; bedak bayi
[perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan
sedikit kilauan (Highlighter); bedak kosmetik; bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek
untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita
dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine penghilang noda;
berkumur, bukan untuk tujuan medis; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki
rambut Jepang]; blau cuci; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi;
bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk
glitter kosmetik; bubuk gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
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mandi tanpa obat; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk pacar; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk pemoles; bubuk pencuci rambut;
bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa cukur; busa kosmetik yang mengandung tabir
surya; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi
pancuran (shower); busa untuk mandi berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran
penggosok wajah; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil;
cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan
penghapus kutek; cairan penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan
rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik;
cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak
esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih
injector; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat krom; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat
kuku; cat kuku gel; cat sediaan pengupasan; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah; cat, pernis dan pernis
menghapus komposisi; celak mata; cemerlang; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes,
parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda;
concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk
penggunaan pribadi; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; cuci buah dan sayuran; cuci masker;
dandan; dandanan teater; darah teater; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB
cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar  (Eye primer); dasar untuk parfum bunga;
decalcomanias untuk kuku; degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran; deodoran dan antiperspiran
untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil;
deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk
manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran
untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti
keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; detergen untuk menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial;
deterjen cucian; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam
bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga
yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk
mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; deterjen untuk tujuan pembersihan, selain untuk digunakan dalam operasi
manufaktur; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan
dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; deterjen, tissue basah; diamantine [abrasif]; dupa; eau de parfum; eau de
toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal
untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut;
emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk
perawatan kulit; enamel kuku; esens kayu putih [minyak esensial]; esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens
tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi badian; esensi halus; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan
[minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak;
fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi; garam
mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi,
bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gas bertekanan kaleng untuk keperluan debu dan pembersihan; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel
kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung
obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel
pasta gigi; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis;
gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk
keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah bercukur; gel setelah matahari; gel
tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan
wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis;
gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk
wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder,
pembersih tangan dan pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut;
gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah
pemolesan; glasir cucian; glasir pati untuk keperluan binatu; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter
kuku; glitter tubuh; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif; handuk
basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan
deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas
diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk
digunakan pada rambut; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi
ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang
aroma untuk reed diffusers; jel dan krem untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas;
kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk
dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi
dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi untuk debu; kain diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain
abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih;
kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas
dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus
make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih; kapur sirih; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan
kosmetik; karbida logam [abrasive]; kaset untuk membubuhkan wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus
kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk
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keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kertas
abrasif; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk mengasah pensil gambar; kertas gelas; kertas polishing; kertas
untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; kit
kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata,
gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona,
bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat
logam; komposisi pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir;
kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus
conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut;
kondisioner sampo; korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam
bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi;
kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up;
kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak
mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis;
kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik
tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik
untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher;
kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik
untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan
untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang
mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan
kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan
kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak
mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan
kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh;
krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara;
krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah
dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan
lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit
untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim
malam [kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk
keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim
non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion
dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-
obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih
kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim
pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim
perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah
matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik;
krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim
pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan
kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh [kosmetik];
krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan
kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi
selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa;
krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak
mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi
untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan
balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi, bukan untuk keperluan
medis; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku buatan dari logam mulia; kuku jari kaki palsu; kuku palsu; kulit
mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; kutek kuku; lapisan atas cat kuku;
lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; lem ikatan potongan rambut; lem untuk
menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lembaran binatu untuk penghilang noda warna; lilin bahan kulit;
lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin carnauba polishing untuk penggunaan mobil; lilin kumis; lilin
lantai; lilin mobil; lilin obat menghilangkan rambut; lilin pembuat sepatu; lilin pemoles; lilin penata rambut; lilin penjahit; lilin
penjahit dan tukang sepatu; lilin pijat, selain untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin tukang sepatu; lilin untuk
keperluan kecantikan; lilin untuk lantai parket; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi;
losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit;
losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion
kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion
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pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan
tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion
wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur
matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi];
lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan;
lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk
mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-
obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih
kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk
wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan
penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion
rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari
untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik;
lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up
bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up
mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim;
make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan
rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk
perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak
mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker
kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk
penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik;
masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker
pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan
rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang
minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk
perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang;
masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; media ledakan untuk digunakan dalam pembersihan
permukaan; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan
bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan kapur; membersihkan pelarut, selain untuk
digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun
tanaman; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan;
memijat minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk membersihkan; menggiling foil;
menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik wajah; mint untuk wewangian; minyak
Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik
untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik;
minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak
esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai
pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan
dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk
digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak
esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal
dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak kasturi [wewangian]; minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik;
minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak lavender; minyak lavender untuk penggunaan
kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan
garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak
mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak
memperbaiki rambut; minyak non-obat; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab
untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak
penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak
perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak pohon teh; minyak
rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah
matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau;
minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak
untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian
rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan
aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk
kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse
dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit; mousse perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik];
mousses menjadi alat bantu penata rambut; musk alami; musk sintetis; mutiara mandi; mutiara mandi untuk keperluan
kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur
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dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat untuk hewan peliharaan; obat kumur, bukan untuk
keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar
[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket
kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan
sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; palet pengkilap bibir; palet perona mata; parfum;
parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan
air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir
untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi
dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta
kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi; pasta styling untuk rambut; pasta untuk
mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pati cucian; pati untuk keperluan binatu; pelarut pembersih, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembab;
pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion
dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan;
pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab
wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelembut kain; pelembut kain untuk
penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari
(kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk
wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pelunak kutikula; pembentuk garis bibir;
pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbentuk krim;
pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih dinding ban;
pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih
karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih rem;
pembersih rumah tangga; pembersih saluran alkali dalam bentuk padat; pembersih saluran enzimatik; pembersih saluran
kaustik; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk
cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel; pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan
pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik;
pembersih sepatu (sediaan); pembersih tangan; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki
sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih
vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan
dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk
keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan
abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut
untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir;
pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena;
pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut; pemutih selakangan; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor
untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut; pencuci muka; pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi;
pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk
bubuk; pencucian cucian; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen;
pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak
mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor
enamel kuku; penghapus riasan; pengharum ruangan; penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang
dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku; penghilang kapur; penghilang lem [selain untuk keperluan
industri]; penghilang lemak; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan]; penghilang limescale; penghilang noda; penghilang noda
hewan peliharaan; penghilang pernis; penghilang riasan mata; penghitam alis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau
rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil
make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel
untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyedap untuk minuman
[minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara
disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab;
penyemprot tubuh; peralatan mandi tanpa obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa
makanan disiapkan dari minyak esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa
menjadi minyak esensial, untuk tembakau; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan
rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu
mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk kelopak mata ganda; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku
palsu; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan
kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan
kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan
kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow
glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik;
persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara
disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut;
pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna janggut; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut;
pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna untuk keperluan toilet; pewarna-pewarna rambut;
pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles dan krim untuk logam; poles
gigitiruan; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades
untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci
untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat
kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku
[kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan
perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan
yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
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merawat mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala;
produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat wajah; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk pelindung
matahari (kosmetik); produk pembersih rumah tangga; produk pembersih untuk tujuan pembersihan; produk pemutih
(kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
kulit kosmetik; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner;
produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan
kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk
perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; produk yang tidak mengandung obat
untuk penggunaan higienis mulut; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; ramuan mandi, bukan untuk tujuan
medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; rias wajah;
riasan mata; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma;
sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair
untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang
digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur;
sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk
manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun
mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir;
sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak
mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair,
padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun
untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga;
sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sachet aroma untuk bantal
mata; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; sachet
wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa
obat; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo;
sampo dan kondisioner; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan
peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo rambut 3-in-1; sampo tanpa obat;
sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner;
sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub kaki;
scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan
untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah
dan tubuh; scrub wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan
untuk mencuci tangan; sediaan  untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan
antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah
tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan
berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan
untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian
dan pemutihan; sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan
dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan
degreasing dan abrasif; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung
obat-obatan]; sediaan degreasing; sediaan degreasing dengan basis pelarut; sediaan degreasing untuk keperluan rumah
tangga; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan dry-cleaning;
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi
[parfum]; sediaan furbishing; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan
peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight];
sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik
perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat
untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan
kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi;
sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan
kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan
kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika
untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik;
sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa
tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi
mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan; sediaan mandi,
bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah
tangga; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan menghapus
pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan
kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan matahari;
sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pelindung
matahari kosmetik; sediaan pembersih badan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih
peralatan rumah tangga; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan
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pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit;
sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok;
sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada
tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk
ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk
kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk
membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan
pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan untuk
bahan kulit; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan pemutihan gigi;
sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan pencucian dan
pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengasah; sediaan pengasahan; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan pengeritingan
rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang lemak untuk
tujuan pembersihan; sediaan penghilang pernis; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang
warna untuk rambut; sediaan penguatan kuku; sediaan pengupasan lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan
sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan
bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa
obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit
[kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat;
sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan
kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan
perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan
perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan
matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan
peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut;
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan
perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan
untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan
kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan perendaman cucian; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan
pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan
phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan pra-perendaman; sediaan rambut
santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan
sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan
kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar
mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan
kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan
untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan
untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan
rambut; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membersihkan,
merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka blokir
pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk memperbaiki
dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan
sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk menghilangkan warna
rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan
dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen;
sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan
hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk
perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi
(toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal
rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada
bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan yang tidak mengandung obat untuk bercukur; sediaan yang tidak
mengandung obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan setelah
bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat
kulit; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse,
untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok
dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan
rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan
untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-
sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan perawatan gigi; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar
mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan  dan  mencuci; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat
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untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir boot; semir dan lilin
sepatu; semir furnitur; semir gigi; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur
dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum
untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kamar beraroma; semprotan kulit topikal
untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan mulut tanpa
obat; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan
penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma;
semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; senyawa buffing; senyawa
penggosok lantai; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk basma; serbuk gosok
untuk tujuan umum; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan;
serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik);
serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin
dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; shampo dan kondisioner hewan
peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan
peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat];
shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH
netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; soda pemutih; soda soda; solusi gerusan; solusi pembersih lensa
kacamata; solusi pengeritingan dingin; stik untuk menyebarkan aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh;
strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip napas menyegarkan; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta
gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; styling mousse; sulingan herbal; sulingan tanaman;
sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu
almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah
bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan
toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu
setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah
dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya
tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat;
tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan
kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi;
tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato
sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak
esensial]; terpentin untuk mengalami degreasing; texturizers kulit; tips kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi;
tiriskan sediaan pembersihan; tiriskan sediaan pemblokiran; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk
wajah tidak mengandung obat; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi
sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi
untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan
kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu
diresapi dengan sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu
diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu
diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan
piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah
direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai
diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia
pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk
digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau
losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan
kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik;
tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan
kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara
bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku buatan; vanillin sintetis [wewangian]; wajah
berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna alis dalam bentuk
pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna menjalankan lembar cucian pencegahan; warna pipi; warna rambut;
wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan
wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan dalam
pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi;
wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi untuk pembersihan; zat pelembut
untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 13:52:09
540   EtiketJID2022081433

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO HARMONI MAS BLOK A NO.3A, JL. TERUSAN BANDENGAN UTARA, KEL.
PEJAGALAN, KEC. PENJARINGAN, JAKARTA UTARA 14450, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

PHUNG TJIN HONG
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CV. PUTRA BONG JAYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, MERAH, DAN KUNING EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris

lainnya.; Jasa toko pakaian eceran; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko
eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko pakaian ritel; jasa retail sehubungan dengan penjualan
tekstil dan pakaian tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja,
penutup tempat tidur, penutup meja; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan ritel disediakan oleh
toko pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan benang; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan toko grosir
dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko ritel menampilkan kain; toko seprei, bedcover,  sarung bantal
& guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 13:52:56
540   EtiketDID2022081434

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN. KRENDANG TIMUR, RT/RW. 007/003, KEL. KRENDANG, KEC. TAMBORA,
JAKARTA BARAT - DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

HENDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Bambang Suwarno S.H.,
Jalan Cilenggang Raya Ruko No 3 Serpong  Serpong Kota Tangerang Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUMPKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : coklat; hitam; hijau; orange; putih; kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Baju Syar'i;

Baju koko; Celana jeans; Jaket Jeans; Kaos tanpa lengan; Masker wajah (pakaian); Masker wajah [busana pakaian]; Mukena;
Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Pesta; Pakaian Pria Jeans; Pakaian dinas seragam; Pakaian jeans untuk
anak; Pakaian muslim; Pakaian wanita jeans; Rok Jeans; Sarung sutra (untuk sholat); Tudung kepala (Pakaian); alas kaki,
termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal
bakiak khas Jepang dan sandal; atasan [pakaian]; baju rajut (pakaian); bando [pakaian]; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian
bisnis]; bra; celana boxer; celana dalam pria; celana dalam wanita; celana jeans untuk anak; celana panjang; celana pendek;
dalaman jilbab; dasi (pakaian); daster; gamis; gaun [pakaian bisnis]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian]; jas
[pakaian]; jeans biru; jilbab; kaftan batik (pakaian); kaos berkerah; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos oblong; kaos singlet;
kaos t shirt; kemeja; kemeja berkerah; kemeja kancing; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kerudung [pakaian];
korset [pakaian dalam]; lapisan pakaian jadi; mantel [pakaian]; pakaian; pakaian dalam; pakaian dalam wanita; pakaian dari
bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian denim; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kerja; pakaian luar;
pakaian mode/fesyen; pakaian olahraga; pakaian pengantin; pakaian renang; pakaian seragam; pakaian tidur; pakaian untuk
bayi; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian wol; pakaian, alas kaki, tutup kepala; piyama; rok [pakaian bisnis];
rompi; sabuk kulit [pakaian]; sandal; sandal hak tinggi; sandal jepit; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sepatu
hak tinggi; sepatu sandal; setelan kaos bertudung (hoodies); sol sandal; sol sepatu; syal dan jilbab; teddies [pakaian dalam];
topi dan peci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 13:53:58
540   EtiketDID2022081435

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Taska, Nilasari, Gonilan, Kec. Kartasura (No 6), , Kabupaten Sukoharjo, Jawa
Tengah, 57169

Huda Aisyah Khoirunissa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Teman dekat
591 Uraian Warna : Ungu & Hijau
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511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Chat dan email application ( software); Perangkat lunak interaktif yang mendasarkan pada kecerdasan buatan; aplikasi

perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi yang
dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi
seluler; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak
komputer untuk terlibat dalam obrolan teks, audio dan video dengan pengguna lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 13:54:48
540   EtiketDID2022081436

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: AL-WAHDA STREET, INDUSTRIAL AREA NO.1, P.O. BOX NO.4115, SHARJAH
INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CALIFRUIT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Campuran untuk roti; Kue; Kue kering (pastri); Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Mie; Minuman

berbahan dasar teh dan teh herbal; Pasta; Teh dan teh herbal; adonan; adonan biscotti beku; adonan brownies beku; adonan
kue beku; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk
pengembang; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es krim; garam; gula; gula-gula; keripik berbahan dasar biji-bijian; kopi;
kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup es krim; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makaroni;
mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus tomat; saus untuk daging;
sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; tepung sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 13:56:04
540   EtiketDID2022081437

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN. KRENDANG TIMUR, RT/RW. 007/003, KEL. KRENDANG, KEC. TAMBORA,
JAKARTA BARAT - DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

HENDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Bambang Suwarno S.H.,
Jalan Cilenggang Raya Ruko No 3 Serpong  Serpong Kota Tangerang Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAPPYPUMPKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning; orange; hitam; hijau; merah muda; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Baju Syar'i;

Baju koko; Celana jeans; Jaket Jeans; Kaos tanpa lengan; Masker wajah (pakaian); Mukena; Pakaian Batik; Pakaian
Bawahan [pakaian]; Pakaian Pria Jeans; Pakaian dinas seragam; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian wanita jeans; Rok
Jeans; Rok dalam [pakaian dalam]; Rompi; Sarung sutra (untuk sholat); Sepatu hak tinggi; Sol sepatu; Tudung kepala
(Pakaian); alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal,
sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; atasan [pakaian]; baju kaos (t-shirt); baju rajut (pakaian); ban pinggang
(pakaian); blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bra; celana boxer; celana dalam pria; celana dalam wanita; celana
jeans untuk anak; celana panjang; celana pendek; dalaman jilbab; dasi (pakaian); daster; gamis; gaun [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; jas [pakaian]; jeans biru; jilbab; kaftan batik (pakaian); kaos berkerah; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos oblong;
kaos singlet; kaos t shirt; kebaya batik (pakaian); kemeja; kemeja berkerah; kemeja kancing; kemeja lengan panjang; kemeja
lengan pendek; kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam]; kutang wanita; lapisan pakaian jadi; mantel [pakaian]; pakaian;
pakaian dalam; pakaian dalam wanita; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian denim; pakaian formal; pakaian
hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kerja; pakaian luar; pakaian mode/fesyen; pakaian pengantin; pakaian renang;
pakaian seragam; pakaian tidur; pakaian untuk bayi; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak;
pakaian wol; pakaian, alas kaki, tutup kepala; piyama; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sandal; sandal hak
tinggi; sandal jepit; sapu tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu sandal; setelan kaos bertudung (hoodies); sol sandal;
syal dan jilbab; teddies [pakaian dalam]; topi dan peci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 13:56:33
540   EtiketDID2022081438
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PULO GADUNG NO. 6 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG JAKARTA 13920
INDONESIA, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. ETHICA INDUSTRI FARMASI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MUCOCIL
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===obat-obatan untuk keperluan manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 13:58:35
540   EtiketDID2022081439

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: AL-WAHDA STREET, INDUSTRIAL AREA NO.1, P.O. BOX NO.4115, SHARJAH
INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUT TREE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Campuran untuk roti; Kue; Kue kering (pastri); Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Mie; Minuman

berbahan dasar teh dan teh herbal; Pasta; Teh dan teh herbal; adonan; adonan biscotti beku; adonan brownies beku; adonan
kue beku; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk
pengembang; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es krim; garam; gula; gula-gula; keripik berbahan dasar biji-bijian; kopi;
kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup es krim; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makaroni;
mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus tomat; saus untuk daging;
sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; tepung sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 13:59:11
540   EtiketDID2022081440

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Selat Golf Blok J-2 / 22 Citraland, Kel.Jeruk, Kec.Lakar Santri, Kota Surabaya, Jawa
Timur

JOSHUA IRAWAN DARMADJI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AVILA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deodoran spray; Produk perawatan kulit mengandung obat; bedak bayi mengandung obat; bedak tubuh obat; krim anti

jerawat; krim bibir obat; krim kulit obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
lotion kulit obat; lotion tubuh obat; lotion wajah obat; minyak bayi mengandung obat; minyak pijat obat; obat pelembab bibir;
pelembab tubuh obat; pelembab wajah obat; sabun antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun tangan obat; sampo
obat; sediaan perawatan kulit obat; sediaan perawatan kulit untuk keperluan medis; serum; shampoo ketombe obat; tisu basah
antibakteri; toner kulit obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 13:59:32
540   EtiketDID2022081441
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sumatra No. 12, Kebon Pisang, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
BUDIMAN HALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DALLAS dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Syar'i; Baju koko; Baju lengan

panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Blus jumbo (pakaian); Bretel [suspender]; Celana; Celana jeans;
Celana joging; Celana olahraga; Flashes (pakaian); Ikat kepala (pakaian); Ikat pinggang; Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket-
jaket; Jas anak-anak; Jubah mandi berkerudung; Kaos Promosi; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yoga; Kaos t-
shirt; Kutang nenek; Meukasah (Baju); Mukena; Pakaian; Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Dalam
(undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Penghulu; Pakaian Pria Jeans; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian dalam;
Pakaian ibu menyusui; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian muslim; Pakaian pramuka;
Pakaian training; Pakaian wanita jeans; Peci; Sandal Gunung; Songkok (Peci); Songkok Bodor; Sweater; Sweater berkerah
tinggi tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; Sweater lengan panjang tanpa kancing yang dimasukkan melalui
kepala; Sweater tanpa lengan tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; T-shirt; T-shirt bordir; T-shirt lengan panjang; T-
shirt lengan pendek; T-shirt sablon; Tunik jumbo (pakaian); atasan [pakaian]; baju; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju
berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju kaos (t-shirt); baju ketat; baju militer; baju olahraga; baju
pelindung; baju rajut (pakaian); baju tenun; baju tidur; bando [pakaian]; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bra;
bretel; celana atletik; celana bayi; celana bayi [pakaian]; celana bersalin; celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana
dalam [pakaian]; celana formal; celana haji; celana hujan; celana jas; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana
kasual; celana ketat; celana ketat bib; celana khaki; celana kulit; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana
panjang besar batik; celana panjang longgar; celana pendek; celana pendek bayi; celana pendek sepak bola; celana perawat;
celana renang; celana stretch; celana tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk dipakai; celemek [pakaian];
dalaman jilbab; dasi; daster; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hak sepatu; ikat pinggang [korset]; jaket; jaket
[pakaian]; jaket berkerudung; jaket hujan; jaket jas; jaket kasual; jaket kulit; jaket lengan panjang; jaket militer; jaket olahraga;
jaket panjang; jaket ringan; jas; jas hujan; jas kulit; jas mandi; jas panjang; jilbab; jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian);
kantong untuk pakaian; kaos berkerah; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos oblong; kaos oblong anak-
anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos singlet; kaus [pakaian]; kebaya batik (pakaian);
kemeja; kemeja berkerah; kemeja formal; kemeja kasual; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek;
kemeja polo; kemeja rugby; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kerah [pakaian]; kerudung; korset;
kurta (pakaian); kutang wanita; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; manset lengan kemeja; mantel;
masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; pakaian; pakaian atletik; pakaian bermain; pakaian bersulam;
pakaian bisnis; pakaian dalam; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian
formal untuk pria; pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kedap air; pakaian kering; pakaian linen; pakaian luar;
pakaian mandi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pendaki; pakaian
pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pram; pakaian pribadi; pakaian renang; pakaian ruam; pakaian
santai; pakaian seragam; pakaian skating; pakaian ski; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan
angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenun; pakaian termal; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian triathlon; pakaian
untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk seni bela
diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wol; paramentos [pakaian]; piyama; rok; rok dalam; sabuk kulit
[pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sandal; sandal bayi; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal kulit; sandal pakai; sandal
selop; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bersepeda;
sepatu bot *; sepatu formal; sepatu gunung; sepatu hak tinggi; sepatu jogging; sepatu kasual; sepatu kerja; sepatu kulit;
sepatu lari; sepatu olahraga; sepatu pantofel; sepatu sandal; sepatu sepak bola; setelan jas; singlet; singlet olahraga; sol
sandal; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sriwal (pakaian); suspender stocking; sweater bayi; sweater kasmir; sweater
katun; sweater ringan; syal; tali celana; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; teddies [pakaian dalam]; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:00:19
540   EtiketJID2022081442

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Prosperity Tower, 18J, District 8, SCBD, Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53, Kel.
Senayan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Triniti Garam Properti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EARTHVILLE A STAYCATION HOME + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : # F1E2DO - CREAM PASTEL
# 2F5543 - GREEN
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511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pembangunan dan pembangunan subdivisi dan pengembangan perumahan; Pengembangan perumahan; konstruksi

bangunan perumahan dan komersial; konstruksi dan pemeliharaan kompleks bangunan, bangunan tempat tinggal,
perumahan, bangunan komersial, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran dan struktur parkir; konstruksi dan pemeliharaan
rumah liburan, kamp liburan, akomodasi sementara, hotel dan hotel perumahan; konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi
perumahan dan bangunan; pembersihan properti perumahan dan komersial; pendirian pusat komersial, area perumahan dan
pabrik; pengembangan perumahan (jasa pembangunan gedung)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:02:21
540   EtiketDID2022081443

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Muara Karang Blok L.7.U/21, Pluit, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta

ELYSE EDLIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAKAHASHI dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris untuk mesin pemasangan dan press laminasi, yaitu alat paku tempel panas, perforator, penutup lapisan busa,

papan pengangkut/pembawa, pelat press, dan pemotong kertas, alat untuk membentuk kayu pada kanvas, dan tang untuk
meregangkan kanvas; Alat pemotong batu; Alat pemotong cermet selain dioperasikan dengan tangan; Alat pemotong dan
cetakan pemotong untuk pengerjaan logam, selain dioperasikan dengan tangan; Alat pemotong karbida disemen selain
dioperasikan dengan tangan; Alat pemotong logam berujung berlian selain dioperasikan dengan tangan; Alat pemotong logam
tahan aus selain dioperasikan dengan tangan; Alat pemotongan busur listrik; Bajak pemotong rumput; Blender las; mesin las;
blender potong; mesin bor listrik; mesin amplas listrik; mesin serut listrik; mesin gergaji listrik; mesin gurinda listrik; mesin
router listrik; mesin potong logam listrik; mesin
potong keramik listrik; mesin perkakas; kompresor; mesin jahit; motor-motor listrik; mesin pompa air listrik; tali kipas untuk
mesin; mesin irigasi; mesin pertanian; mesin penyemprot cat; mesin pemangkas rumput; mesin penyemprot hama; mesin
bubut; motor (armature) bagian dari mesin perkakas; stator (field) bagian dari mesin perkakas; gigi mesin perkakas; pisau
serut mesin; pisau router mesin; mata bor kayu mesin; mata bor mesin; mata bobok kayu (pahat kayu) mesin; gergaji mesin;
gerenda pengasah mesin; gerenda pemotong mesin; gerenda pemoles mesin; pisau pemotong keramik (diamond wheel)
mesin; sikat arang mesin; kepala bor (drill chuck) mesin; sikat kawat mangkok mesin; mesin tatah kayu; Cetakan dan cetakan
pemotong untuk pembentuk logam (bagian-bagian mesin); Lengan robotik untuk pemotongan; Mata gergaji bundar bagian dari
mesin; Mesin Circular Gergaji; Mesin dan alat pengerjaan logam, yaitu, dampak kunci pas, ratchet kunci pas listrik, kunci pas
power-driven, obeng listrik, bor listrik, besi bor (bagian mesin), reamers [bagian mesin], penggilingan alat [bagian mesin], palu
[bagian mesin], scaler [bagian dari mesin], gergaji ukir [mesin], sander listrik, alat pemotong selain yang dioperasikan dengan
tangan; Mesin dan peralatan mesin, yaitu rol pabrik, rol pabrik silinder, mesin pengecoran kontinu pada logam, mesin untuk
memotong dan membelah, mesin untuk membentuk, las karbit, penggilingan, pengelasan listrik, pemotong, logam untuk
menggambar, lembaran dan pelat logam, konverter baja; Mesin gergaji pemotong pipa; Mesin
pembetukan/penggilingan.pemotongan mie dan pasta; Mesin pemotong kartu nama; Mesin pemotong pipa; Mesin pengasah
pisau; Mesin penggiling dan mesin bubut turret, yaitu, alat pemotong dan deburring bertenaga yang digunakan untuk
memindahkan/melepaskan gerinda dari lubang bor silang; Mesin percetakan pisau serut yang menggunakan listrik; Mesin
table saw gergaji kayu; Pegangan pisau [bagian dari mesin]; Pelampung untuk mesin penyuplai udara untuk mesin pemotong
kolam ikan alami; Pemotong robotik; Pipa hembus pemotong, dioperasikan dengan gas; Pisau potong listrik; Rantai untuk
gergaji rantai; Roda pemotong; Set pemotong batang; Sikat pemotong (mesin); Suku cadang pengganti untuk gergaji rantai,
yaitu rantai gergaji, batang pemandu dan sproket penggerak; alat pemotong (termasuk pisau mekanis); alat pemotong bahan
karbid padat; alat pemotong berujung runcing [bagian dari mesin]; alat pemotong kayu; alat pemotong patri [bagian dari
mesin]; alat pemotong profil [bagian dari mesin]; alat pemotong rumput dan alat kebun yang dioperasikan dengan listrik; alat
pemotong rumput dan gulam yang dioperasikan dengan listrik; alat pemotong untuk pengerjaan ujung yang tajam; bangku
gergaji [bagian dari mesin]; daun gergaji bundar (bagian mesin); fiberglass robot pemotong; gergaji [mesin]; gergaji batu bata
untuk mesin; gergaji bundar; gergaji bundar listrik; gergaji bundar untuk pengerjaan kayu; gergaji listrik; gergaji listrik
reciprocating; gergaji motor-driven; gergaji pita; gergaji rantai; gergaji rantai, listrik; gergaji ubin [alat-alat listrik]; gergaji, listrik;
gigi pemotong (bagian dari mesin); gigi pemotong [peralatan mesin]; hedge pemotong, listrik; jig-gergaji [alat-alat listrik]; jig-
gergaji [mesin]; kepala alat pemotong [bagian dari mesin]; mata bor logam dan mata bor non-logam serta alat pemotong mata
bor; mata gergaji [bagian-bagian mesin]; mata gergaji bundar (komponen-komponen mesin); mata gergaji bundar PCD; mata
gergaji bundar menjadi bagian dari mesin; mata pisau; meja gergaji; mesin  gergaji yang membuat potongan pada berbagai
sudut dan kemiringan; mesin gergaji bundar; mesin gergaji dingin; mesin gergaji kayu; mesin gergaji pita; mesin kayu listrik
gergaji; mesin logam menggergaji; mesin pemotong; mesin pemotong batu bara; mesin pemotong busur listrik; mesin
pemotong daging; mesin pemotong daging untuk keperluan rumah tangga; mesin pemotong daging, listrik; mesin pemotong
daging, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mesin pemotong dan penuai; mesin pemotong gas; mesin pemotong jerami;
mesin pemotong kertas; mesin pemotong kunci; mesin pemotong logam; mesin pemotong makanan untuk penggunaan
komersial; mesin pemotong oksiasetlin; mesin pemotong padi; mesin pemotong pakan ternak [pakan pemotong]; mesin
pemotong plasma; mesin pemotong roti; mesin pemotong rumput; mesin pemotong rumput [mesin]; mesin pemotong rumput
bensin; mesin pemotong rumput listrik; mesin pemotong rumput mekanik; mesin pemotong rumput robot; mesin pemotong
rumput traktor; mesin pemotong rumput, listrik; mesin pemotong serat; mesin pemotong serat stapel; mesin pemotong tebu;
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pengerjaan logam; mesin pemotong, pencacah dan pengiris makanan untuk keperluan industri; mesin pisau penajaman;
mesin untuk kayu gergaji; naik-on mesin pemotong rumput; obor pemotongan, dioperasikan dengan gas; pabrik
penggergajian; pemotong PCD; pemotong [mesin]; pemotong [mesin] untuk keperluan rumah tangga; pemotong bawang putih,
listrik; pemotong benang milling [Mesin Perkakas]; pemotong beton; pemotong daging [mesin]; pemotong daging listrik untuk
keperluan rumah tangga; pemotong daging, listrik; pemotong daging, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pemotong jerami;
pemotong lubang; pemotong pizza listrik; pemotong sekam; pemotong sekam, listrik; pemotong tunggul pohon; pemotong
waterjet robot; penajam pisau, listrik; perangkat pemotong menjadi bagian dari mesin; pisau [bagian dari mesin]; pisau [bagian
mesin]; pisau frais [peralatan mesin]; pisau mesin penggiling; pisau pemotong sekam; pisau untuk gergaji bundar; pisau untuk
gergaji listrik; pisau untuk mesin memotong; pisau untuk mesin pemindah tanah; pisau untuk pengolah makanan listrik; pisau,
listrik; pizza pemotong, listrik; robot laser pemotong; robot pemotongan plasma===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:03:52
540   EtiketDID2022081444

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: AL-WAHDA STREET, INDUSTRIAL AREA NO.1, P.O. BOX NO.4115, SHARJAH
INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SWEET SULTAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Campuran untuk roti; Kue; Kue kering (pastri); Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Mie; Minuman

berbahan dasar teh dan teh herbal; Pasta; Teh dan teh herbal; adonan; adonan biscotti beku; adonan brownies beku; adonan
kue beku; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk
pengembang; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es krim; garam; gula; gula-gula; keripik berbahan dasar biji-bijian; kopi;
kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup es krim; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makaroni;
mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus tomat; saus untuk daging;
sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; tepung sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:05:09
540   EtiketDID2022081445

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Paku Haji Blok Cibodas RT005 RW018, Kel. Cilame, Kabupaten Bandung Barat,
Jawa Barat, 40552

Ratno

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Basreng 169
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk Ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:05:12
540   EtiketJID2022081446

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sunan Muria No.56 RT002/001 GLANTENGAN KUDUS, Kabupaten Kudus, Jawa
Tengah, 59313

Robby Adiarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Holymoon
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Perpaduan kata Holy dan Moon:
• Holy artinya suci
• Moon artinya bulan

591 Uraian Warna : Hitam dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe-restoran dan layanan

kafetaria; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:05:15
540   EtiketDID2022081447

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Peter-Merian-Str. 84, 4052 Basel, Switzerland
Bayer Consumer Care AG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CLARICARE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3, 5, 9, 10, 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Penyegar udara ruangan; Semprotan untuk

keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; kompres mata untuk keperluan
kosmetik; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; produk dan sediaan yang
tidak mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; sediaan perawatan kulit tanpa obat; semprotan mulut tanpa
obat; tisu diresapi dengan pembersih kulit===
===Koyo transdermal; Tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; gel topikal untuk keperluan medis
dan terapeutik; kompres mata; obat tetes mata; pelega tenggorokan; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan
semprotan hidung; sediaan semprotan obat hidung; semprotan hidung untuk keperluan medis; suplemen diet; suplemen
herbal; suplemen nutrisi===
===Sistem pemantauan kualitas gas dan udara; alat analisis udara; alat elektronik yang dapat dikenakan; alat ukur dan
instrumen; meter untuk menguji kelembaban; pemancar [telekomunikasi]===
===Filter untuk penggunaan medis; Inhaler (alat medis yang dihisap); Peralatan uji diagnostik medis; peralatan medis===
===pembersih udara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:05:50
540   EtiketJID2022081448

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Selat Golf Blok J-2 / 22 Citraland, Kel.Jeruk, Kec.Lakar Santri
, Kota Surabaya, Jawa Timur

JOSHUA IRAWAN DARMADJI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AVILA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang

menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa promosi dan pemasaran secara online
melalui jaringan komputer dan situs web (website); Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan
shampoo; Periklanan online; Toko yang menjual kosmetik; belanja online; jasa promosi dan pemasaran secara online; layanan
pemasaran online; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; pemasaran media sosial;
penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:07:18
540   EtiketDID2022081449
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: AL-WAHDA STREET, INDUSTRIAL AREA NO.1, P.O. BOX NO.4115, SHARJAH
INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POWERFUEL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Campuran untuk roti; Kue; Kue kering (pastri); Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Mie; Minuman

berbahan dasar teh dan teh herbal; Pasta; Teh dan teh herbal; adonan; adonan biscotti beku; adonan brownies beku; adonan
kue beku; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk
pengembang; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es krim; garam; gula; gula-gula; keripik berbahan dasar biji-bijian; kopi;
kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup es krim; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makaroni;
mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus tomat; saus untuk daging;
sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; tepung sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:07:35
540   EtiketDID2022081450

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Raya Blora Purwodadi Km 4 Rt 2 RW 1 Rejosari .Grobogan .Jawa tengah.58152,
Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah

Siswo Aldi Sugianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Vitachi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : FANTA CREAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah

[facial scrub] kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit;
Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Serum Mata (kosmetik);
Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah;
Toner wajah (kosmetik); body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; dasar bedak
(kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); krim non-obat untuk scrub wajah; penggosok (scrub) wajah
tidak mengandung obat; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan untuk kaki; serum anti-penuaan untuk wajah; serum
kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung
vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; toner kulit; toner kulit untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah; toner wajah kosmetik; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:09:03
540   EtiketDID2022081451

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Gandaria No2A Rt005/003 Mangga Besar Taman Sari Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11180

Leo Panca Putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: King
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : orange
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Besi bor (bagian mesin); Bor batu [mesin]; Bor tangan listrik; Mata bor batu; Mesin las robotik; Mesin potong keramik listrik;

Palu yang dioperasikan dengan listrik; alat las listrik; alat potong untuk digunakan dengan Mesin Perkakas; alat-alat listrik; bor
palu; gergaji pita; gergaji, listrik; gunting pagar, listrik; gunting, listrik; katrol *; kompresor listrik; lift listrik; mata
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gergaji [bagian-bagian mesin]; mesin bor; mesin bordir; mesin cetak; mesin cetak digital untuk permukaan keramik; mesin
gergaji pita; mesin kayu listrik gergaji; mesin marka jalan; mesin menyapu jalan; mesin pemotong; mesin pemotong dan
penuai; mesin pengamplasan; mesin pengamplasan untuk pengerjaan kayu; mesin penghancur sampah; mesin penyegel
untuk keperluan industri; mesin pertanian; mesin sandblasting; motor mesin jahit; obeng, pneumatik; palu putar, listrik;
pembersih lantai otomatis; pembersih vakum listrik; pembersih vakum listrik untuk keperluan rumah tangga; pembuka pintu,
hidrolik; pembuka pintu, listrik; pembuka pintu, pneumatik; pemecah batu hidrolik; pemisah debu; pemotong [mesin]; penajam
gunting, listrik; pencetakan mesin untuk digunakan dengan keramik; penutup pintu, hidrolik; penutup pintu, listrik; penutup
pintu, pneumatik; penyalaan elektronik untuk kendaraan; penyedot debu untuk keperluan industri; penyedot debu untuk
keperluan rumah tangga; pompa [mesin]; pompa air listrik; pompa hidrolik; pompa putar; pompa, listrik; robot pengamplas;
router [Mesin Perkakas]; turbin hidrolik; unit kipas angin listrik untuk pembersih vakum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:10:26
540   EtiketDID2022081452

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: AL-WAHDA STREET, INDUSTRIAL AREA NO.1, P.O. BOX NO.4115, SHARJAH
INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BETONNI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Campuran untuk roti; Kue; Kue kering (pastri); Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Mie; Minuman

berbahan dasar teh dan teh herbal; Pasta; Teh dan teh herbal; adonan; adonan biscotti beku; adonan brownies beku; adonan
kue beku; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk
pengembang; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es krim; garam; gula; gula-gula; keripik berbahan dasar biji-bijian; kopi;
kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup es krim; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makaroni;
mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus tomat; saus untuk daging;
sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; tepung sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:13:01
540   EtiketDID2022081454

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: AL-WAHDA STREET, INDUSTRIAL AREA NO.1, P.O. BOX NO.4115, SHARJAH
INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ACE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Campuran untuk roti; Kue; Kue kering (pastri); Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Mie; Minuman

berbahan dasar teh dan teh herbal; Pasta; Teh dan teh herbal; adonan; adonan biscotti beku; adonan brownies beku; adonan
kue beku; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk
pengembang; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es krim; garam; gula; gula-gula; keripik berbahan dasar biji-bijian; kopi;
kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup es krim; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makaroni;
mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus tomat; saus untuk daging;
sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; tepung sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:13:46
540   EtiketD022022081455

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Flora IV No.34 Komp. Kejaksaan Blok B Simpang Selayang , Kota Medan,
Sumatera Utara

Posman Sibuea
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BERAS ANALOG BEBILAR  BERDAULAT PANGAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : UNGU, PUTIH, KUNING, DAN HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:14:07
540   EtiketJ112022081456

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gg. Wonodadi II, No.12, Rt.002 / Rw.002, Kel. Kota Baru, Kec. Pontianak Selatan,
Kota Pontianak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78121

Uray Bilchairi Jakti, S.Kom

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAIMART
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Hijau Muda, Hijau Tua, Kuning dan Biru Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa

perdagangan besar (Distributor); PASAR SWALAYAN; Pengadaan barang untuk keperluan bisnis orang lain; jasa distributor
grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor terkait produk konsumsi atau makanan dan minuman atau bahan
makanan dan minuman; jasa grosir dan eceran; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); supermarket;
toko grosir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:15:41
540   EtiketDID2022081458

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jemur Andayani Blok D. 152-153, RT/RW : 009/005, Kel. Siwalankerto, Kec.
Wonocolo,
, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60236

OEI, NELSON WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YNS PART
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===BRAKE HOSE (selang rem); Kampas rem cakram; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan

penggosok permukaan basah dan penyaring bensin; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan
penggosok permukaan basah dan penyaring udara; Klakson sepeda motor; Pegangan Tangan Untuk Kendaraan ( hand grip);
Velg untuk roda kendaraan; grip tape untuk setang sepeda motor; handle rem/kopling; jari-jari roda sepeda motor; kaca spion;
kaca spion untuk kendaraan; kemudi; klakson kendaraan; master rem kit; penutup ban untuk kendaraan; peredam kejut untuk
sepeda motor; rem cakram untuk kendaraan darat; selang rem untuk kendaraan; spatbor; tromol sepeda motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:15:42
540   EtiketDID2022081459

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. BULAK/25 RT 008/RW 017, KEL. TUGU UTARA , Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14260

AAN DARWATI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: R&H CROCHET
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING EMAS, PUTIH, UNGU
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet rajut; gantungan kunci; tas rajut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:15:54
540   EtiketDID2022081460

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Raya Surabaya - Sidoarjo KM. 19, Wadungasih, Buduran, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
PT AVIA AVIAN Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIP Pengupas Cat Tembok Water Based
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Abu-abu, hijau, krem, coklat, biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengawet kulit (pengkilat); Cairan Esensi; Cairan atau zat pembersih sisa pembakaran pada ruang pelumasan

mesin; Cairan atau zat untuk membersihkan tar jalan, getah pohon, dan serangga membandel pada permukaan kendaraan;
Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Coating kaca mobil; Deterjen dan zat
tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Kain Penggosok; Media
abrasif untuk keperluan dapur (pembersihan); Pelapis kuku; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pengawet kulit
(poles); Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan
mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan cairan
dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan
pemeliharaan gigi; Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan
penghapus perekat; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk
medis); Sediaan untuk menghilangkan kerak air untuk kebutuhan rumah tangga; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok
kendaraan; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Tisu basah; Wax polishing
(malam pemoles); bahan kikis; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; batu tripoli untuk dipoles;
cairan gerusan; cairan pembersih kering; cairan pencuci; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cat krom; cat sediaan
pengupasan; cat, pernis dan pernis menghapus komposisi; gulungan abrasif; kain abrasif; kain dan kertas abrasif; kain
diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain abrasif]; kepingan baja untuk digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting;
kertas abrasif; kertas polishing; komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat;
komposisi pelepas pernis; kosmetik; krim pengelupas; lembar abrasif; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan;
membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; minyak rambut; minyak terpentin untuk degreasing; minyak
untuk sediaan pembersihan; minyak-minyak sari kosmetika; pasir abrasif; pasta abrasif; pelembut kain untuk penggunaan
binatu; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan, sediaan
degreasing dan abrasif; penghilang pernis; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan
eksterior mobil; sediaan abrasif; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan
degreasing; sediaan degreasing dengan basis pelarut; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan menghapus pernis;
sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan karburator dan tersedak;
sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan tanpa
obat; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan
pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan pencucian dan pemutihan; sediaan
penghapus noda; sediaan penghilang pernis; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk
membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk mencuci; sediaan-sediaan  untuk
membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; semir mobil; semir untuk furnitur dan lantai; strip abrasif;
wangi-wangian; wol baja diresapi untuk pembersihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:17:55
540   EtiketDID2022081461

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: AL-WAHDA STREET, INDUSTRIAL AREA NO.1, P.O. BOX NO.4115, SHARJAH
INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC

Halaman 110 dari 1015



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CREMFUL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Campuran untuk roti; Kue; Kue kering (pastri); Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Mie; Minuman

berbahan dasar teh dan teh herbal; Pasta; Teh dan teh herbal; adonan; adonan biscotti beku; adonan brownies beku; adonan
kue beku; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk
pengembang; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es krim; garam; gula; gula-gula; keripik berbahan dasar biji-bijian; kopi;
kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup es krim; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makaroni;
mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus tomat; saus untuk daging;
sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; tepung sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:18:23
540   EtiketDID2022081462

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Citra Raya Business Link Blok O 02 No.19, Sukamulya - Cikupa, Tangerang, Banten,
Kabupaten Tangerang, Banten

LI FENG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kalos + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mesin cetak 3D untuk perangkat dan instrumen medis; Mesin cetak embossing; Mesin cetak inkjet UV-LED; Mesin cetak

inkjet untuk keperluan industri; Mesin cetak lembaran panas; intaglio mesin cetak; mencetak kepala untuk mesin cetak
industri; mesin cetak; mesin cetak  untuk mencetak kemasan; mesin cetak digital; mesin cetak digital untuk industri tekstil;
mesin cetak digital untuk keperluan industri; mesin cetak digital untuk mendekorasi kaleng minuman; mesin cetak digital untuk
permukaan keramik; mesin cetak flexographic; mesin cetak industri; mesin cetak injeksi; mesin cetak inkjet industri; mesin
cetak kompresi; mesin cetak kosong; mesin cetak label industri; mesin cetak label untuk keperluan industri; mesin cetak offset;
mesin cetak pelet kayu untuk bahan bakar; mesin cetak planographic; mesin cetak rotary; mesin cetak silkscreen; mesin cetak
tipografi; mesin cetak untuk tekstil; mesin penanam rotari [mesin]; mesin untuk cetak timbul; peralatan tinta untuk mesin cetak;
rol untuk mesin cetak rotary; sikat rotary untuk mesin; tympans [bagian dari mesin cetak]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:21:32
540   EtiketDID2022081463

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.BESI NO.594 , RT/RW : 000/000 , KEL.SUKARAMAI II , KEC. MEDAN AREA.,
Kota Medan, Sumatera Utara

ROBIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TRUE COLOR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM-PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengisi daya untuk smartphone; Anti gores; Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Kabel audio; Pengisi daya; Pengisi

daya USB yang disesuaikan untuk soket pemantik rokok pada mobil; Pengisi daya baterai ponsel; Pengisi daya baterai ponsel
pintar; Pengisi daya cepat untuk digunakan didalam mobil; Pengisi daya usb untuk ponsel; Power bank portabel; USB pengisi
daya; alat pengisi daya; dudukan ponsel untuk kendaraan; dudukan untuk telepon seluler; handsfree; headphone; headphone
in-ear; kabel audio dan video; kabel data; kabel sinkronisasi data; kabel transmisi data; pemegang hands-free untuk telepon
seluler; pengisi daya baterai; pengisi daya tanpa kabel; pengisi daya untuk ponsel; penyangga handset telepon dalam mobil;
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power bank [baterai yang bisa diisi ulang); sarung pelindung untuk smartphone; sarung telepon selular; soket listrik; tempat
untuk smartphone===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:21:33
540   EtiketDID2022081464

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL SEKUNTUM RAYA - FLAMBOYAN V RT 003 RW 010 KELURAHAN DELIMA,
Kota Pekanbaru, Riau, 28291

DIAN KARTIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'radiance Aesthetic Be Bright Be Radiance
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Jadilah Cerah dan Bercahaya
591 Uraian Warna : Tulisan Gold dan Logo Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:22:54
540   EtiketDID2022081465

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Citra Raya Business Link Blok O 02 No.19, Sukamulya - Cikupa, Tangerang, Banten,
Kabupaten Tangerang, Banten

LI FENG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kalos + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan

plastik; Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan;
Barang cetakan untuk keperluan pengajaran; Barang cetakan untuk keperluan periklanan; Barang cetakan utuk keperluan
pendidikan; Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai;
spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal
kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu
undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan
dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku
stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak
penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan
dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Buku atau kertas pelajaran; Housebreaking pads sekali pakai dari kertas
atau selulosa untuk hewan peliharaan; Kantong, tempat, foil dari kertas; Kertas Jepang; Kertas catatan; Kertas cetak untuk
melapisi permukaan benda kerja dari kayu, logam atau plastik dan kertas release dan foil plastik; Kertas foto; Kertas handuk
basah; Kertas higienis; Kertas serap minyak; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak
termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau menata permukaan
benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak kertas; Label dari kertas atau karton yang dapat dipasang di
leher botol atau sambungan daun pintu untuk bahan promosi; Label dari kertas atau karton yang dapat dipasang digulungan
kain dan gantungan kain sebagai bahan promosi; Label kertas; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk
membuat kemasan, wadah dan boks; Lembar kerja (barang cetakan); Lembar kertas pelapis, khususnya pelapis yang tak
berujung pada permukaan akhir, untuk digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior, konstruksi kendaraan, dan
bidang terkait; Lembaran kertas untuk memasak; Lembaran plastik untuk tatakan kertas saat menulis; Materi promosi yang
terbuat dari bahan kertas atau karton dan mempunyai sambungan mika untuk ditempelkan ke meja atau rak tampilan produk;
Paket alat tulis-menulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil; Panduan (Barang Cetakan); Pena tinta
India; Penutup meja dari kertas; Publikasi yaitu buku pegangan pengajaran, buku teknis, brosur, buku, poster, desain dan
kertas perencanaan; Substrat pada mesin cetak, yaitu film transparan, tak tembus cahaya, dan tembus cahaya untuk
digunakan dengan mesin fotokopi yang menggunakan tinta, printer laser, printer yang menggunakan tinta; Tinta India; Tinta isi
ulang pulpen; Ukir-ukiran dari kertas; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; alas kecil ditempatkan di bawah
gelas dari dari kertas; alas kertas meja; alas minuman dari kertas; alas pengaturan tempat meja dari kertas; alat atau bahan
pendidikan dan pengajaran berupa rumus spesifik yang terdiri dari 3 tahap terbuat dari karton atau kertas; alat kertas tulis;
bahan cetakan; bahan kemasan dari karton atau kertas untuk es; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit kertas,
kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
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bahan/materi cetakan untuk tujuan iklan dan promosi; bantalan kertas menulis, melukis dan menggambar; bantalan tinta;
bantalan tinta untuk segel; barang cetakan; barang cetakan bertanda tangan; barang-barang cetakan; barang-barang cetakan
dan bahan-bahan kertas; barang-barang dari kertas; batu tinta [tempat penampungan tinta]; bendera dan panji-panji kertas;
buletin [barang cetakan]; buletin berita [barang cetakan]; cetakan [ukiran]; cetakan bergambar; cetakan dalam sifat foto;
cetakan dan buku; cetakan foto; cetakan seni; cetakan silkscreen; cetakan warna; dekorasi pesta dari kertas; direktori [barang
cetakan]; fusuma-gami [kertas untuk partisi geser dalam ruang Jepang]; gulungan untuk pita tinta; isi ulang kartrid untuk pena
tinta; isi ulang tinta pena; kantong dari kertas atau plastik; kantong kertas untuk popok sekali pakai; kartrid tinta untuk pena;
kartrid tinta untuk pulpen; kartu-kartu terbuat dari kertas; kartun koran [barang cetakan]; karya seni dari kertas atau karton;
karya seni kertas; kemasan kantong semen dari kertas; kertas HVS; kertas catatan berperekat; kertas kado; kertas komputer;
kertas koran; kertas musik; kertas pembungkus; kertas pencetak foto; kertas penyerap; kertas ringan yang digunakan dengan
kertas karbon untuk menghasilkan banyak salinan.; kertas serat kayu; kertas sertifikat stok; kertas teh kosong; kertas tempel;
kertas transfer panas; kertas tulis; kertas tulis dan amplop [alat tulis]; kertas untuk memasak; kertas xerografis; kertas yang
sekali pakai; kertas-kertas kemasan; kohzo-gami [kertas yang terbuat dari kertas mulberry]; kotak hadiah dari kertas; label dari
kertas; lem kertas; lembar tinta untuk duplikator; lembar tinta untuk mesin reproduksi dokumen; lembar tinta untuk reproduksi
gambar di industri percetakan; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan
dan bahan-bahan kertas; majalah dalam bidang bola basket, katalog dalam bidang bola basket, program-program permainan
commemorative dan suvenir yang berkaitan dengan bola basket, kertas yang digantung (paper pennants), alat tulis menulis,
alat tulis menulis bertipe portofolio, kartu undangan, sertifikat yang telah dicetak, kartu ucapan, kartu ucapan Natal, kartu
ucapan liburan, lembar informasi statistik untuk topik-topik bola basket; mesin cetak label; model pesawat terbang [ornamen]
terbuat dari bubur kertas; panji-panji kertas; papan iklan tercetak dari kertas; pasta tinta merah digunakan untuk segel;
pelembab jari untuk membantu menghitung uang kertas serta menyusun dan menyortir kertas.; pemberat kertas; pemegang
(tempat) kertas atau buku; pemegang kertas tulis; pena tinta; pena tinta gel; penghancur kertas; penghapus tinta; penghapus
tinta cair; pennons terbuat dari kertas; perangkat mekanis untuk mencetak rincian kartu pembayaran ke kertas untuk
penggunaan kantor; perangko tinta; pita bertinta untuk mesin tik; pita tinta; pita tinta untuk mesin ketik; pita tinta untuk printer
komputer; plakat kertas atau karton; pod kertas cappuccino kosong; polong kopi ginseng kertas kosong; produk-produk
cetakan; rol tinta untuk mesin kantor; sampul dokumen dari kertas; stok tiket [kertas cetak]; tanda untuk tujuan iklan dan
tampilan dari kertas; tanda/papan iklan dari kertas atau karton; tas hadiah dari kertas; tempat tinta; tinta gambar; tinta kaligrafi;
tinta koreksi [heliografi]; tinta logam untuk digunakan dalam kaligrafi; tinta metalik untuk menulis; tinta penanda yang
mengandung biologik untuk digunakan dalam otentikasi objek; tinta stempel; tinta tulis; tinta untuk alat tulis; tinta untuk
keperluan alat tulis; tinta untuk pena; tinta untuk pulpen; tinta*; tisu pembersih terbuat dari kertas; tongkat tinta; tongkat tinta
[sumi]; undangan cetak terbuat dari kertas; wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan; wadah tinta===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:24:26
540   EtiketDID2022081466

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Asahan No. 2 Rt.002 Rw.004, Kel. Pucangsawit
Kec. Jebres, Surakarta, Jawa Tengah

CV. Alfindo Citra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KLAVUU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Tidur; Pakaian training; Pakaian wanita; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa

lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk
pakaian; T-shirt; T-shirt lengan panjang; baju dalam; baju kaos (t-shirt); baju olahraga; baju rajut (pakaian); baju setelan;
celana bahan katun; celana boxer; celana dalam; celana dalam wanita; celana leging; celana panjang; celana pendek; celana
pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek boxer; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana untuk
olahraga; kaos; kaos oblong; kaos singlet; kaos t shirt; kaus; kemeja; legging [celana panjang]; legging menjadi celana
panjang; pakaian dalam; pakaian dalam pria; pakaian dalam wanita; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian luar; pakaian
pria; pakaian santai; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian, alas kaki, tutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:26:47
540   EtiketDID2022081467

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Raya Surabaya - Sidoarjo KM. 19, Wadungasih, Buduran, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
PT AVIA AVIAN Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIP
Merek Kata
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif semen yang digunakan untuk beton dan mortar; Agen aktif permukaan; Bahan kimia tambahan untuk cat dan

pelapis; Dempul untuk mengisi rongga bangunan [bangunan]; Lem dan perekat untuk keperluan industri; Lem epoksi / lem
besi; Lem kaca; Pelapis kimia sebelum pengolahan untuk coran dan ekstrusi; Pengikat emulsi akrilik nanopartikel untuk
digunakan pada cat dan pelapis; Perekat alami untuk keperluan industri; Perekat dan lem untuk keperluan industri; Perekat
untuk bahan atap; Perekat untuk digunakan dalam industri; Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; Perekat, selain
untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; Sediaan penghilang perekat; Sediaan untuk semen kedap air dan
beton kedap air (kecuali cat); Sediaan-sediaan biologis untuk digunakan pada pertanian dan hortikultura, termasuk perawatan
benih; Zat Penghilang Cat; Zat kimia aktif di permukaan; bahan campuran pengawet untuk semen, kecuali cat dan minyak;
bahan kimia anti air untuk semen, kecuali cat; bahan kimia anti lembab, kecuali cat, untuk pasangan bata; bahan kimia tahan
lembab untuk bahan bata dan bangunan (tidak termasuk cat); bahan kimia untuk digunakan dalam industri, sains dan fotografi,
serta pertanian, hortikultura dan kehutanan; bahan kimia untuk digunakan dalam pelapisan logam; bahan kimia untuk
digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan, kecuali fungisida, herbisida, insektisida dan parasitisida; bahan kimia
untuk digunakan dalam produksi karet sintetis; bahan kimia untuk mempercepat pengerasan semen; bahan kimia untuk
pelapis tekstil, bulu, kulit, kain bukan tenunan dan anyaman; bahan kimia untuk peremajaan kulit; bahan kimia yang digunakan
dalam industri cat dan pelapis; damar wangi untuk kulit; dempul dan pengisi pasta lainnya; dempul kaca; dempul untuk
digunakan oleh tukang ledeng untuk menempelkan toilet; dempul untuk perbaikan bodi mobil; enzim untuk digunakan dalam
industri industri makanan hewan peliharaan; getah [perekat] untuk keperluan industri; kompos; kompos, pupuk kandang,
pupuk; komposisi kimia untuk pelapisan logam; komposisi pemadam api dan pencegahan kebakaran; lem kayu untuk
keperluan industri; lem kulit; lem lateks, selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem untuk penyelesaian dan
pelapisan dasar; melamin; minyak untuk penyamakan kulit; pasta dempul untuk perbaikan bodi mobil; pelapis kimia yang
mengandung kuarsa untuk plastik optik; pelapis solder [sediaan kimia]; pelarut untuk cat, pernis dan pernis; pengawet beton,
kecuali cat dan minyak; pengawet untuk bangunan, kecuali cat dan minyak; penghilang perekat; perekat atap; perekat kontak
untuk digunakan dengan kayu; perekat kontak untuk digunakan dengan laminasi; perekat plastik untuk keperluan industri;
perekat poliuretan untuk keperluan industri; perekat resin sintetis untuk keperluan industri; perekat termoplastik untuk
keperluan industri; perekat untuk digunakan dalam pembuatan furnitur; perekat untuk digunakan dalam pembuatan kayu lapis;
perekat untuk digunakan dalam pembuatan penutup dinding; perekat untuk industri bangunan; perekat untuk industri
konstruksi; perekat untuk lantai, langit-langit dan ubin dinding; perekat untuk memperbaiki artikel yang rusak; perekat untuk
menerapkan penutup dinding; perekat untuk paving; perekat untuk paving hias; perekat untuk poster; perekat untuk ubin
dinding; perekat untuk ubin keramik; perekat untuk ubin langit-langit; perekat untuk ubin lantai; perekat untuk wallpaper; plastik
yang tidak diproses untuk digunakan dalam pembuatan poliuretan; polimer dan komposisi polimer yang digunakan dalam
industri cat dan pelapis; poliuretan yang belum diproses; resin buatan yang tidak diproses, plastik yang tidak diproses; resin
melamin, tidak diproses; resin polivinil asetat, tidak diproses; resin sintetis yang digunakan dalam industri cat dan pelapis;
sealant kimia untuk permukaan penyegelan; sediaan bahan kimia pelapis dinding, lantai dan langit-langit yang digunakan
untuk pencegahan kebakaran di bangunan; sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan; sediaan
kimia permukaan-aktif; sediaan kimia untuk finishing dan priming; sediaan kimia untuk industri cat; sediaan kimia untuk
memisahkan dan menghapus perekat; sediaan kimia untuk pelindung; sediaan pengerasan untuk keperluan industri; sediaan
penyamakan kulit; sediaan tempering dan solder; semen karet untuk keperluan industri; semen karet untuk memperbaiki ban
pneumatik; semen minyak [dempul]; senyawa perekat untuk pipa; senyawa resin sintetis yang belum diproses dalam bentuk
mikrosfer yang digunakan untuk menggabungkan berbagai zat lain; siccatives [sediaan pengering] untuk dempul; zat kimia
untuk penyamakan kulit dan kulit binatang; zat perekat untuk digunakan dalam industri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:27:03
540   EtiketJID2022081468

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan CBD, Jl. Green Lake City Boulevard No. 1, RT .006/RW. 003, Ketapang,
Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15146, Kota Tangerang, Banten,
15146

PT Goodfella Asia Pesona

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PITIBI by Museum Of Toys
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-Abu, Merah Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; Reportasi hasil fotografi; fotografi; fotografi potret; fotografi udara; instruksi

fotografi; jasa proses gambar digital (fotografi); layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan perpustakaan fotografi;
pengeditan film fotografi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:27:10
540   EtiketDID2022081469

730 Nama Pemohon : INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC
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Alamat Pemohon : AL-WAHDA STREET, INDUSTRIAL AREA NO.1, P.O. BOX NO.4115, SHARJAH
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUTTERMOO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Campuran untuk roti; Kue; Kue kering (pastri); Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Mie; Minuman

berbahan dasar teh dan teh herbal; Pasta; Teh dan teh herbal; adonan; adonan biscotti beku; adonan brownies beku; adonan
kue beku; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk
pengembang; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es krim; garam; gula; gula-gula; keripik berbahan dasar biji-bijian; kopi;
kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup es krim; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makaroni;
mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus tomat; saus untuk daging;
sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; tepung sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:28:28
540   EtiketDID2022081470

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. H. AMSAR NO. 15, RT/RW. 012/005, KEL.CIPULIR, KEC. KEBAYORAN LAMA,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

YUL CENG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Radityo Herlambang S.H.,
Jl. Cilenggang Raya Ruko No. 3, BSD City, Serpong Kota Tangerang Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLACK GREEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih; hitam; hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Baju Syar'i;

Baju koko; Celana jeans; Jaket Jeans; Kaos tanpa lengan; Masker wajah (pakaian); Mukena; Pakaian Batik; Pakaian
Bawahan [pakaian]; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Tidur; Pakaian dinas seragam; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian muslim;
Pakaian wanita jeans; Rok Jeans; Rompi; Sarung sutra (untuk sholat); Sepatu hak tinggi; Tali pinggang (pakaian); Tudung
kepala (Pakaian); alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga,
sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; atasan [pakaian]; baju kaos (t-shirt); baju rajut (pakaian); ban
pinggang (pakaian); bando [pakaian]; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bra; celana boxer; celana dalam pria;
celana dalam wanita; celana jeans untuk anak; celana panjang; celana pendek; dalaman jilbab; dasi (pakaian); daster; gamis;
gaun [pakaian bisnis]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian]; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jeans biru; jilbab; kaftan
batik (pakaian); kaos berkerah; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos oblong; kaos singlet; kaos t shirt; kebaya batik (pakaian);
kemeja; kemeja berkerah; kemeja kancing; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kerudung [pakaian]; korset
[pakaian dalam]; kutang wanita; lapisan pakaian jadi; mantel [pakaian]; pakaian; pakaian dalam; pakaian dalam wanita;
pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian denim; pakaian formal; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi;
pakaian kerja; pakaian luar; pakaian mode/fesyen; pakaian pengantin; pakaian renang; pakaian tidur; pakaian untuk bayi;
pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian wol; pakaian, alas kaki, tutup kepala; piyama; rok
[pakaian bisnis]; sandal hak tinggi; sandal jepit; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu
sandal; setelan kaos bertudung (hoodies); sol sandal; sol sepatu; syal dan jilbab; teddies [pakaian dalam]; topi dan peci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:28:31
540   EtiketDID2022081471

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan CBD, Jl. Green Lake City Boulevard No. 1, RT .006/RW. 003, Ketapang,
Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15146, Kota Tangerang, Banten,
15146

PT Goodfella Asia Pesona

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Slush by Museum Of Toys
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jus buah dan minuman buah; Minuman berbahan dasar buah; Minuman rasa buah; minuman berbahan dasar buah beku;

minuman buah; minuman buah, tanpa alkohol; minuman es buah; minuman semi beku yang mengandung soda; minuman
squash buah; minuman tanpa-alkohol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:28:37
540   EtiketJID2022081472

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalembar Fajar Jl. B No. 15, RT. 002/RW. 017, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan
Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

Dirga Hayuri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LANCAR FRESHMART
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi;

Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Eceran dan grosir toko roti; Jasa agen
penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik;
Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk
penggunaan pribadi, kosmetik,
sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan
perawatan gigi,
sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik,
pisau cukur, sikat gigi,
sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat
porselin, kristal dan tembikar,
alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer,
peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim
atau mereproduksi suara atau gambar,
pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis
dan kronometrik, kertas, karton dan
barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk
menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk
di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain,
perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan
minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan atau tidak beralkohol, bir; Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan toko eceran yang
menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan
perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet,
makanan kemasan dan siap (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui
telekomunikasi atau dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat,
tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan
barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang
melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi dari padanya),
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko retail, toko grosir,
melalui mesin penjual otomatis, dengan pemesanan surat atau melalui media telekomunikasi, dari situs web barang dagangan
umum dalam jaringan komunikasi global dan melalui jaringan belanja televisi; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online
menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko eceran secara
online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko eceran sehubungan dengan
penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,

pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
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tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko online sepatu bekas;
Jasa toko pakaian eceran; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang
berkaitan dengannya; Layanan pemasaran dan promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di
seluruh dunia; Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang
dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti
melalui toko online, situs web atau belanja melalui program televisi; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel, grosir
dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko eceran yang menjual mobil-
mobil; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online menu utama
kopi; Layanan toko ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dalam; Layanan
toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko serba ada dan ritel;
Toko Eceran Elektronik; Toko eceran aluminium; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Toko
eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko
eceran yang menjual produk susu; Toko kue online; Toko makanan online; Toko minuman online; Toko online di bidang
makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan
bayi; Toko roti online; Toko-toko Grosir Elektronik; distributor aluminium; grosir online terkomputerisasi dan jasa toko eceran
online; jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk lembaran dan gulungan aluminium dan
stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor
grosir untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa jasa katalog toko eceran; jasa toko eceran
sambung langsung (online) yang tersedia melalui jaringan komputer global untuk komputer,; jasa waralaba, yaitu penawaran
assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan
kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan
perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu manajemen dan pengoperasian hotel, restoran, klub
malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor
timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub liburan, klub dimana setiap pemilik
memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak penggunaan klub dan proyek kontrak untuk
jangka panjang untuk pihak lain; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan make-up; jasa-jasa toko eceran yang
menampilkan perlengkapan sabun mandi; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada;
layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel disediakan oleh toko-toko asap; layanan ritel disediakan oleh toko-toko
suvenir; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan ritel disediakan oleh toko-toko tembakau; layanan toko
grosir dan eceran secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata (kacamata untuk melindungi mata
atau memperbaiki daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian,
alas kaki; layanan toko grosir online dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang menampilkan alas kaki;
layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan bakar; layanan
toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko
grosir online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko grosir
online yang menampilkan bir; layanan toko grosir online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online yang
menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online yang menampilkan
kain; layanan toko grosir online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang menampilkan karya seni; layanan
toko grosir online yang menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online
yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang
menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan
pakan ternak; layanan toko grosir online yang menampilkan payung; layanan toko grosir online yang menampilkan pelumas;
layanan toko grosir online yang menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan pencahayaan; layanan
toko grosir online yang menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko grosir
online yang menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online
yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir online yang menampilkan sadel; layanan toko grosir online yang
menampilkan senjata; layanan toko grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang
menampilkan sorbets; layanan toko grosir online yang menampilkan tas; layanan toko grosir online yang menampilkan teh;
layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup kepala; layanan
toko grosir online yang menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel  online
yang produk utamanya daging; layanan toko ritel atau toko grosir; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko
ritel dan toko grosir; layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk
utamanya daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan
toko ritel online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online
yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang
menampilkan benang; layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat; layanan toko ritel online yang menampilkan kain;
layanan toko ritel online yang menampilkan kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel
online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang menampilkan pelana; layanan toko ritel online yang
menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan
permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau
dapur; layanan toko ritel online yang menampilkan produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan
toko ritel online yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online
yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan toko ritel online yang menampilkan tembakau;
layanan toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan toko ritel
online yang menampilkan yogurt beku; toko eceran; toko eceran bahan bangunan; toko grosir online dan layanan toko ritel
online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko online
dan offline untuk barang-barang selam; toko ritel online dalam bidang pakaian; toko swalayan; toko-toko; toko-toko ritel,
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pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang
terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan
penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan melalui pos
dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-
produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus,
skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan,
gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik,
mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan
dan peralatan kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:28:56
540   EtiketDID2022081473

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan CBD, Jl. Green Lake City Boulevard No. 1, RT .006/RW. 003, Ketapang,
Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15146, Kota Tangerang, Banten,
15146

PT Goodfella Asia Pesona

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Thunder Kid by Museum Of Toys
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===es krim; es krim buah; es krim dan produk es krim; es krim gateaux; es krim mochi; es krim sundae; es krim susu; kue es

krim; sandwich es krim; wafer es krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:29:44
540   EtiketDID2022081474

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apart. Season City Tower C LT.12 FQ, RT/RW  001/005, Kec.Tambora,
Kel.Jembatan Besi
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

VONNY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRINCESS MEKO SINGAPORE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deodorant stick; Losion dan spray untuk tubuh; Pewarna untuk rambut, sampo; Sampo rambut 3-in-1; Zat pelembab,

yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; bar sampo padat; deodoran;
deodoran roll-on; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi;
kondisioner sampo; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; pembilasan rambut; produk dan
sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan
(sprays); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sampo dan kondisioner
rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo ketombe tanpa obat; sampo tanpa obat; sampo untuk
rambut manusia; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan perawatan
kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:30:40
540   EtiketDID2022081475

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: AL-WAHDA STREET, INDUSTRIAL AREA NO.1, P.O. BOX NO.4115, SHARJAH
INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC

Halaman 118 dari 1015



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CREAMKIST
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Campuran untuk roti; Kue; Kue kering (pastri); Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Mie; Minuman

berbahan dasar teh dan teh herbal; Pasta; Teh dan teh herbal; adonan; adonan biscotti beku; adonan brownies beku; adonan
kue beku; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk
pengembang; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es krim; garam; gula; gula-gula; keripik berbahan dasar biji-bijian; kopi;
kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup es krim; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makaroni;
mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus tomat; saus untuk daging;
sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; tepung sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:30:47
540   EtiketDID2022081476

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Camar Indah 8 No.17, Pantai Indah Kapuk - Penjaringan, Jakarta Utara, DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

XU ZESHENG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bosgo fashion + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning emas dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas Kasur yaitu selimut; Alas penutup kasur; Alas penutup kasur; Alas piring dari tekstil; Alas tempat tidur; Handuk;

Sarung bantal; Selimut; Selimut afghan; Taplak meja panjang dari tekstil; Tirai bawah kasur; bahan linen untuk alas tidur;
belacu; bendera kain; bendera kain; bendera plastik; bungkus kado kain; coaster kain; gorden; handuk berkerudung; handuk
dapur dari tekstil; handuk golf; handuk mandi; handuk pantai; handuk tangan dari tekstil; hiasan dinding dari tekstil; kain lap
untuk mandi; kantong tidur; linen mandi; linen meja dari tekstil; linen rumah tangga; menerima selimut; panji-panji kain; panji-
panji plastik; panji-panji yang terasa; penutup furnitur kain yang tidak dipasang; penutup tempat tidur; saputangan tekstil;
sarung bantal; selimut [tempat tidur]; selimut penutup; selimut sutra; selimut tempat tidur; selimut wol; selimut yang diisi
dengan kapas; seprei; serbet kain; serbet meja dari tekstil; spanduk plastik; taplak meja dari tekstil; taplak plastik menjadi
pengganti tekstil; tekstil dan pengganti tekstil; tirai mandi; tirai tekstil atau plastik; Alas piring dari bahan tekstil; Alas piring dari
tekstil; Alas piring yang terbuat dari tekstil; Alas tempat tidur; Alas tidur, yaitu, alas penutup kasur (penutup tempat tidur);
Bahan kasar alas lantai; Barang untuk digunakan sehari-hari, yaitu, saputangan tekstil; Cele; Handuk; Handuk Bayi; Handuk
Turki; Handuk dari tekstil digunakan untuk pembersihan; Handuk latihan tekstil; Handuk terbuat dari bahan tekstil; Handuk
untuk hewan peliharaan; Hordeng; Ija Krong Sungket (Kain Songket); Kain Batik; Kain Ikhram; Kain Jumputan dengan
pewarnaan alam dari limbah nanas; Kain Sari; Kain Ulos; Kain ihrom; Kain jaring; Kain jok; Kain jumputan; Kain jumputan
dengan pewarna alami; Kain linen; Kain mori; Kain petiduran; Kain sarung; Kain sasirangan; Kain sorban; Kain sutra; Kain
tahan api; Kain tekstil; Kain tekstil untuk digunakan dalam membuat pakaian dan perabot rumah tangga; Kain tekstil untuk
interior rumah dan komersial; Kain tenun untuk digunakan sebagai bagian atas alas kaki; Kain tenunan selain dari tali hiasan
untuk pinggiran keset tatami; Kain untuk kasur; Kain untuk kaus kaki; Oto (Kain Anak Bayi); Salempang (Selendang); Sandang
(Kain); Sarung bantal; Sarung bantal sofa; Sarung kasur; Sasampiang (Selendang); Selampe (Sapu Tangan); Selimut; Selimut
afghan; Selimut dan penutup kasur; Selimut gaya Korea; Selimut tempat tidur; Selimut untuk traveling; Seprai; Seprei tempat
tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut); Serbet; Sprei tempat tidur; Taplak meja; Taplak meja panjang;
Taplak meja panjang dari tekstil; Tekstil dan barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; Tekstil dan tekstil sintetis, tidak
termasuk dalam kelas lain; Tempatkan tikar plastik sebagai pengganti tekstil; Tengkulok (Kain Tenun Sutera); Tilam tempat
tidur; Tile (Kain Kelambu); Tirai bawah kasur; Topo (Kain Lap); Umbul-Umbul; [kain] moleskin; alas meja bukan dari kertas;
alas piring dari plastik; alas piring dari vinil; alas tidur (seprei); alas tidur kertas sekali pakai; alas tidur sekali pakai dari tekstil;
alas-alas pelapis dan penerapan tirai-tirai kain jendela, yaitu tirai-tirai tipis (sheers); badcover tilam-tilam tempat tidur dan
meja; bahan dasar campuran rami; bahan kain wol; bahan kulit binatang tiruan; bahan linen untuk alas tidur; bahan
penyaringan dari tekstil; bahan plastik [pengganti kain]; bahan setelan [tekstil]; bahan tekstil; bahan tekstil untuk memproduksi
penutup untuk jok mobil; bahan tekstil untuk pakaian yang terdiri dari kapas, kain campuran, serat alami, serat sintetis
dan/atau serat buatan; bahan tekstil untuk pakaian, khususnya pakaian kerja; bahan tenunan elastis; bahan untuk perabot
lunak; bahan untuk digunakan dalam membuat pakaian; barang curian [perawatan jendela]; barang potongan tekstil untuk
keperluan perabotan; barang tekstil untuk digunakan sebagai tempat tidur; barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain;
barang-barang tekstil untuk membuat selimut; barang-barang tekstil untuk penggunaan di dalam produksi boot; barang-barang
tekstil untuk penggunaan di dalam produksi sepatu; bed cover; bed cover kertas; bedcover berlengan; belacu; beludru;
bemper boks bayi; bendera brokat; bendera kain; bendera nilon; bendera plastik; bendera tekstil; bendera tekstil atau plastik;
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brokat; bungkus kado kain; bunting tekstil atau plastik; centang [linen]; cheviots [pakaian]; coaster kain; coaster tekstil; cot
bemper [sprei]; crepon; cuci kain; dekorasi kue dari kain; dekorasi kue kain; dekorasi kue tekstil; eiderdowns [sampul bawah];
fukusa [kain pembungkus upacara Jepang]; furoshiki [kain pembungkus serba guna Jepang]; fustian; gorden; gorden kecil
terbuat dari bahan tekstil; gorden yang terbuat dari kain tekstil; hada [upacara adat atau persembahan kain yang terbuat dari
sutra]; haircloth [sackcloth]; handuk; handuk  mandi; handuk anak-anak; handuk bantal; handuk berkerudung; handuk
berkerudung untuk anak-anak; handuk berkerudung untuk bayi; handuk bukan tenunan; handuk dapur dari tekstil; handuk dari
tekstil; handuk dari tekstil untuk digunakan di salon tata rambut; handuk dari tekstil yang menampilkan logo tim sepak bola
Amerika; handuk golf; handuk isolasi dingin untuk olahraga; handuk kamar mandi dari tekstil; handuk katun; handuk mandi;
handuk mandi besar; handuk microfiber; handuk microfiber penyerap kelembaban; handuk microfiber penyerap kelembaban
untuk digunakan mandi; handuk muka dari kapas; handuk muka dari tekstil; handuk pantai; handuk penutup handuk; handuk
tangan dari kapas; handuk tangan dari tekstil; handuk teh; handuk tekstil untuk digunakan di toko tukang cukur; handuk terry;
handuk terry untuk wajah; handuk untuk digunakan di salon dan toko tukang cukur; handuk untuk pencuci piring; handuk
wafel; handuk, bukan dari kertas; handuk, khususnya linen mandi; handuk-handuk dari tekstil; hiasan [kain]; hiasan dinding
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif dari tekstil; jaring perlindungan serangga; jaring perlindungan serangga untuk keperluan
rumah tangga; jersey [kain]; kafan; kain; kain Pelikat; kain [barang potongan]; kain balistik untuk digunakan dalam produksi
pakaian, sepatu, dan pelindung anti peluru dan tahan ledakan; kain bedong untuk bayi; kain bekas untuk sulaman; kain belacu
dicetak; kain benang karet tertutup untuk penggunaan tekstil; kain benang kertas untuk penggunaan tekstil; kain benang rami;
kain benang serat regenerasi; kain benang wol; kain benang yang ditutupi karet; kain bersendawa, bukan dari kertas; kain
biliar; kain blacu; kain blokat; kain bordir; kain bukan tenunan; kain bukan tenunan dan kain kempa; kain bunting; kain
campuran benang elastis; kain campuran kapas-wol; kain campuran katun rami; kain campuran katun sutra; kain campuran
rami-sutra; kain campuran rami-wol; kain campuran serat anorganik; kain campuran serat kimia dasar; kain cetak; kain
chenille; kain cvc; kain damas; kain dan barang tekstil untuk sprei; kain dapur; kain dasar campuran kapas; kain dasar
campuran sutra; kain dasar campuran wol; kain dengan bulu-bulu halus dan pendek pada permukaan kain; kain dengan tidur
siang terangkat; kain denim; kain digunakan dalam membuat bantalan inkontinensia; kain digunakan dalam membuat popok;
kain digunakan dalam pembuatan jersey; kain digunakan dalam pembuatan penutup luar untuk kursi; kain digunakan dalam
pembuatan tas; kain digunakan sebagai lapisan pada pakaian; kain dilaminasi; kain dinding; kain drill; kain ecoprint; kain
elastis untuk pakaian; kain esparto; kain fiberglass untuk penggunaan tekstil; kain flanel; kain flock; kain ganti popok untuk
bayi; kain goni; kain gulungan; kain industri tenun yang lebar; kain kaca [handuk]; kain kafan; kain kaos untuk pakaian; kain
karet; kain karung; kain kasa; kain kaskade; kain katun; kain keju; kain korduroi; kain krep; kain lakan; kain lap untuk mandi;
kain lapisan untuk sepatu; kain layar; kain linen; kain linen untuk bordir; kain linen untuk sepatu; kain linen untuk tempat tidur;
kain lingerie; kain lurik; kain menjadi barang potongan tekstil untuk digunakan dalam manufaktur; kain minyak; kain minyak
untuk digunakan sebagai taplak meja; kain moleskin untuk penggunaan tekstil; kain muslin; kain nilon; kain pashmina; kain
pelapis; kain pelapis tahan api; kain pelapis untuk alas kaki; kain penutup tempat tidur; kain perabotan; kain perbautan; kain
perekat untuk aplikasi dengan panas; kain perekat yang diaktifkan panas; kain petiduran; kain piyama; kain poliester; kain
precut untuk needlecraft; kain rajutan; kain rajutan dari benang katun; kain rajutan dari benang serat kimia; kain rajutan dari
benang sutra; kain rajutan dari benang wol; kain rami; kain rami benar; kain rayon; kain renda; kain sarung; kain sarung batik;
kain satin; kain selendang; kain serat anorganik, selain untuk isolasi; kain serat campuran; kain serat kaca; kain serat kimia;
kain serat logam; kain serat organik, selain untuk isolasi; kain serat semi-sintetis; kain serat sintetis; kain serat yang diproduksi
secara kimia, selain untuk isolasi; kain shibori; kain sintetis; kain songket; kain spandek; kain sutera; kain sutra pintal; kain
sutra pintal tangan; kain sutra untuk pola pencetakan; kain sutra-wol campuran; kain tahan air digunakan dalam pembuatan
celana panjang; kain tahan air digunakan dalam pembuatan jaket; kain tahan air digunakan dalam pembuatan sarung tangan;
kain tahan air digunakan dalam pembuatan topi; kain tahan air dilekatkan; kain tahan air yang dapat melepaskan kelembaban
(lebih adem); kain tahan balistik; kain tekstil bukan tenunan; kain tekstil karet; kain tekstil kempa dan non-anyaman; kain tekstil
microfiber; kain tekstil microfiber penyerap kelembaban; kain tekstil tahan air; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain
tekstil untuk digunakan dalam pembuatan tempat tidur; kain tekstil untuk pakaian dalam wanita; kain tekstil untuk pembuatan
pakaian; kain tenun; kain tenun setagen; kain tenun untuk bantal; kain tenun untuk dijadikan barang pakaian; kain tenun untuk
kursi berlengan; kain tenun untuk perabotan; kain tenun untuk sofa; kain tenun yang sempit; kain tenunan digunakan dalam
pembuatan pakaian untuk digunakan dalam ruangan bersih; kain terasa; kain tetron; kain tirai; kain tule; kain tumpukan; kain
untuk alas kaki; kain untuk bendera; kain untuk bordir; kain untuk dekorasi interior; kain untuk digunakan dalam pembuatan
payung; kain untuk kemeja; kain untuk menghilangkan make-up; kain untuk pakaian; kain untuk pembuatan kertas; kain untuk
pembuatan penutup kolam renang; kain untuk pembuatan perabot; kain untuk pembuatan terpal; kain untuk penggunaan
tekstil; kain untuk popok; kain untuk sepatu bot dan sepatu; kain untuk tepi tikar tatami; kain wol; kain yang digunakan
untuk alat ortotik; kain yang dilapisi; kain yang dilapisi dengan karet atau plastik; kain yang dilapisi untuk digunakan dalam
pembuatan koper; kain yang dilekatkan, selain untuk keperluan alat tulis; kain yang diperkuat plastik; kain yang ditenun dari
serat keramik, selain untuk isolasi; kain yang ditutupi motif disulam; kain yang terbuat dari akrilik, selain untuk isolasi; kain
yang terbuat dari bahan sintetis; kain yang terbuat dari benang sintetis; kain yang terbuat dari poliester, selain untuk isolasi;
kain yang terbuat dari serat alami, selain untuk isolasi; kain yang terbuat dari serat buatan [selain untuk isolasi]; kain zephyr;
kain*; kain, tahan terhadap gas, untuk balon aeronautika; kain menjadi barang potongan tekstil yang terbuat dari campuran
serat; kain untuk pembuatan furnitur taman; kain yang dilapisi untuk digunakan dalam pembuatan barang-barang kulit;
kain yang dilapisi untuk digunakan dalam pembuatan jas hujan; kakebuton [selimut quilt]; kanopi boks; kanopi tempat tidur;
kantong tidur; kantong tidur untuk bayi; kantong tidur untuk berkemah; kantong tidur yang dilengkapi dengan bantal; kantong
tidur yang membesar; kanvas sutra untuk bordir; kanvas untuk bordir; kanvas untuk permadani; kanvas untuk permadani atau
bordir; karpet bepergian [selimut badan bawah]; karung bivak menjadi penutup untuk kantong tidur; kasa nyamuk dari kain;
kelambu; kelambu berinsektisida; kelambu kain; kelambu tempat tidur; kelambu tempat tidur kain; kelambu dari plastik;
kerutan debu; khadag [upacara tradisional atau persembahan kain yang terbuat dari sutra]; khadar [upacara tradisional atau
persembahan kain yang terbuat dari sutra]; khata [upacara tradisional atau persembahan kain yang terbuat dari sutra]; kit
terdiri dari kain untuk membuat selimut; kotak kain untuk menyimpan kartu ucapan; kotak mendukung pesta kain; kotak
penutup musim semi; kue toppers dari kain; label kain perekat diri; label kain setrika; label perekat tekstil; label tekstil; label
tekstil dicetak; label tekstil untuk kode batang; label tekstil untuk mengidentifikasi pakaian; lap muka; lap selimut; lapisan [kain];
lapisan [tekstil]; lapisan tekstil untuk pakaian; lapisan topi, dari tekstil, dalam lembaran; lapisan-lapisan tirai mandi pancuran;
lembar buaian; lembar buaian dipasang; lembar dipasang; lembar kantong tidur; lembar kelambu; lembaran [tekstil]; lemparan
perjalanan; lencana kain; limbah kain katun; linan untuk menjilid buku; linen mandi; linen mandi, kecuali pakaian; linen meja
dari tekstil; linen meja, bukan dari kertas; linen popok; linen rumah tangga; linen tempat tidur dan meja; liner kantong tidur;
marabout [kain]; melempar; melempar untuk perabotan; menerima selimut; merasa non-anyaman; merasa
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tenunan; minum tatakan gelas linen; pajang spanduk plastik; panji-panji kain; panji-panji plastik; panji-panji yang terasa; pelari
meja, bukan dari kertas; pelindung kasur [alas tidur]; pemegang tirai dari bahan tekstil; penanda [label] kain untuk kain tekstil;
pengganti kain; pengganti tekstil; penutup [dari tekstil] untuk diisi dengan pelet polistiren untuk membentuk tempat duduk dan
bantal; penutup [longgar] untuk perabotan; penutup bean bag; penutup eiderdown; penutup furnitur dari plastik; penutup
furnitur dari tekstil; penutup furnitur kain yang tidak dipasang; penutup jok dari tekstil; penutup kasur; penutup kasur tahan air;
penutup kasur tahan air dan penyerap; penutup kasur yang terbuat dari serat mikro anti-tungau; penutup kasur yang terbuat
dari serat mikro antibakteri; penutup kasur yang terbuat dari serat mikro hypoallergenic; penutup kursi toilet dari tekstil;
penutup meja dari tekstil; penutup meja pijat dari tekstil; penutup rel boks dari kain, tidak dipasang; penutup sofa; penutup
tekstil untuk kursi toilet; penutup tekstil untuk tutup toilet; penutup tempat tidur; penutup tempat tidur dan meja; penutup toilet
yang terpasang terbuat dari kain atau pengganti kain; perabotan dan kain pelapis; permadani tekstil; pers terasa; puff
[perawatan jendela]; rok boks bayi; salib bahan tekstil, selain perhiasan; sapu tangan plastik; saputangan dari tekstile;
saputangan tekstil; sarung bantal; sarung bantal anak-anak; sarung bantal bayi; sarung bantal kertas; sarung guling; sarung
kain yang tidak pas untuk perabotan; sarung tangan mandi; sarung tangan untuk mencuci; satin; selimut; selimut [tempat
tidur]; selimut anak-anak; selimut bawah; selimut bayi; selimut benua; selimut buaian; selimut bulu; selimut dari tekstil; selimut
dekoratif; selimut futon; selimut futon kertas [pas atau tidak terpasang]; selimut gaya Korea untuk bayi; selimut lampin; selimut
penutup; selimut piknik; selimut printer dari tekstil; selimut selimut futon; selimut single-layer untuk tikar tidur; selimut sutra;
selimut tebal isi kapas; selimut tempat tidur; selimut tempat tidur sutra; selimut tempat tidur terbuat dari katun; selimut tempat
tidur terbuat dari wol; selimut tempat tidur yang terbuat dari serat buatan; selimut terbuat dari kain terry; selimut tidur; selimut
triko; selimut untuk hewan peliharaan rumah tangga; selimut untuk penggunaan di luar ruangan; selimut wol; selimut yang diisi
dengan kapas; seprai anak-anak; seprai untuk tempat tidur hewan peliharaan; seprei; seprei kertas; seprei-seprei (kain); serat
kain untuk penggunaan di dalam produksi lapisan sepatu; serat kain untuk penggunaan di dalam produksi lapisan tas; serbet
dari tekstil; serbet kain; serbet meja dari tekstil; set sprei; spanduk kain; spanduk olahraga dan senam tekstil atau plastik;
spanduk plastik; spanduk tekstil; spanduk tekstil atau plastik; sprei; sprei anak-anak; sprei bayi; sprei kertas; sprei terbuat dari
bahan tekstil non-woven; sprei yang terdiri dari damas putih dan/atau berwarna; stockinet; sutra [kain]; syal [kain]; table runner
dari plastik menjadi pengganti tekstil; taffeta [kain]; tag (label) tekstil untuk ditempelkan pada pakaian; tag (label) tekstil untuk
ditempelkan pada kain linen; taplak meja bukan dari kertas; taplak meja dari tekstil; taplak meja kecil; taplak meja, bukan dari
kertas; taplak plastik menjadi pengganti tekstil; tas khusus disesuaikan untuk kantong tidur; tatakan gelas [linen meja]; tatakan
gelas anggur dari plastik menjadi pengganti tekstil; tatakan gelas dari kain linen; tatakan gelas plastik menjadi pengganti
tekstil; tekstil; tekstil berpola untuk digunakan dalam sulaman; tekstil dan pengganti tekstil; tekstil digunakan dalam pembuatan
layar kapal; tekstil rumah tangga; tekstil tahan terhadap air tetapi dapat menyerap air; tekstil tenun memiliki sifat pelindung
terhadap sinar elektromagnetik; tekstil untuk dekorasi interior; tekstil untuk perabotan; tekstil yang diolah dengan lapisan
penuntup tahan api; tempat tidur melempar; tenugui [handuk katun Jepang]; teralis [kain]; ticks [sampul kasur]; tikar [alas
gelas] dari tekstil; tikar meja renda, tidak terbuat dari kertas; tikar plastik untuk gelas minum, menjadi pengganti tekstil; tikar
tempat vinil [pengganti tekstil]; tirai; tirai [tirai drop tebal]; tirai bersih; tirai dalam bentuk gorden yang terbuat dari bahan tekstil;
tirai dari plastik; tirai dari tekstil; tirai indoor dan outdoor; tirai jendela; tirai mandi; tirai pintu; tirai shower dari tekstil atau plastik;
tirai tekstil atau plastik; tirai vinil; toppers meja kain; tutup toilet dilengkapi dengan penutup kain; tutup toilet terpasang
dilengkapi dengan pengganti kain; valances [tirai tekstil]; zephyr [pakaian]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:32:08
540   EtiketDID2022081477

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalembar Fajar Jl. B No. 15, RT. 002/RW. 017, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan
Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Dirga Hayuri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEST MEAT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakso daging sapi; Bistik Daging Sapi; Daging Sapi Lada Hitam; Daging sapi angus; Daging sapi muda; Daging sapi

suwir; Kaldu daging sapi; Produk olahan daging sapi; Sate Daging Sapi; Semur Daging Sapi; Se’i Daging Sapi; Veal stock
(olahan dari tulang daging sapi muda); bakso isi daging sapi cincang; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; bulgogi [daging
sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; daging ham sapi; daging irisan; daging sapi; daging sapi asap; daging sapi kering;
daging sapi olahan; daging sapi rebus; ekstrak daging sapi panggang; irisan daging babi; irisan daging kambing; irisan daging
sapi; lemak daging sapi; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri
dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang,
keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi,
makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; masakan matang yang
terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; patties sapi; persediaan daging sapi;
potongan daging sapi; produk daging sapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/10/2022 14:56:26
540   EtiketDID2022081511

730 Nama Pemohon : NUNU ARDANI
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Alamat Pemohon : CLUSTER ROSEVILLE BLOK H-7 KOTA DELTAMAS, RT/RW 001/010 DESA
HEGARMUKTI, KECAMATAN CIKARANG PUSAT, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman cokelat; Minuman jahe (teh jahe)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:17:23
540   EtiketDID2022081694

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN. DESA SEDULUN RT. 01 DESA SEDULUN KEC. SESAYAP, Kabupaten Tana
Tidung, Kalimantan Utara, 77151

ERNAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TRISA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; kain sarung batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:17:29
540   EtiketDID2022081695

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Krajan, RT/RW 001/002,Ds. Tunggangri, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur,
66281

Fitria Ramdhani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Krisfite
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik talas; Makanan ringan berbahan dasar singkong; kacang campuran berbumbu; kacang, diolah; keripik singkong;

keripik talas; keripik ubi; keripik usus; makanan berbahan dasar tahu; makanan ringan  berbahan dasar manioc (ketela);
makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kedelai; makanan ringan dengan bahan
utama daging; makanan ringan yang terbuat dari daging===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:18:29
540   EtiketDID2022081696

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Panyepen RT/RW: 002/003 Desa. Panempan, Kec. Pamekasan, Kabupaten
Pamekasan, Jawa Timur, 69317

SAFIUDDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : UDINISA
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Kuning Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Daster tidur; Hijab; Kerudung kepala; Mukena; Pakaian Pria; Peci; Sarung batik; Songkok (Peci); baju;

baju busana muslim; blazer; blazer [pakaian bisnis]; blus; celana panjang; celana pendek; daster; jaket [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; jas luar; jilbab; kemeja; kemeja formal; kemeja lengan pendek; kerudung; pakaian; pakaian anak-anak; pakaian luar
untuk anak-anak; pakaian luar untuk wanita; pakaian pas untuk pria; pakaian pria; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk
pria; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; rok; rok celana; sandal; sandal jepit [alas kaki];
sandal kulit; sarung; sepatu; sepatu formal; sepatu kulit; sepatu sandal; setelan jas; topi dan peci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:20:53
540   EtiketD072022081697

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN SWASEMBADA BARAT 4 NO. 13 RT. 07 RW. 09 KEBON BAWANG,
TANJUNG PRIOK, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 12710

FARRAH MEUTHIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KUMERAJUT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat Tua dan Coklat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===baju rajut; jaket rajut; rok rajut; sepatu bayi rajutan; topi rajut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:21:01
540   EtiketDID2022081698

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend. Bambang Utoyo No 138, Palembang, Kota Palembang, Sumatera Selatan
PT Dexa Medica

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEURODEX FORTE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===obat-obatan; sediaan farmasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:22:38
540   EtiketDID2022081699

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Taman, RT 002 RW 001 Desa Panempan, Kec. Pamekasan , Kabupaten
Pamekasan, Jawa Timur, 69317

NOR KHOMISATUL LAILI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: L WIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Orange dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu Gulai; Bumbu rendang; Emping (kerupuk dari melinjo); Es kristal; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan

berbahan dasar gandum; Kerupuk Kentang; Kerupuk pisang; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Kue; Makanan berbahan dasar
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tepung; Nasi Ayam Geprek; Pizza (roti); Rempeyek; adonan roti; biskuit; es krim; kerupuk ikan; kerupuk nasi; kue kering; kue
nastar; kue putri salju; kue sus; kue untuk makanan ringan; pizza; puding; rengginang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:25:50
540   EtiketDID2022081700

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Banyumas, Desa Klampar, Kec. Proppo, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur,
69363

SAHAJI IMRON

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROFIIMRON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, merah, hijau dan biru gelap
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Batik; Peci; Sarung batik; Songkok (Peci); baju batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:28:50
540   EtiketDID2022081701

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. pacanan RT.001 RW.001, Desa Montok, Kec. Larangan, Kabupaten
Pamekasan, Jawa Timur, 69383

HOZAIMATUL JAMILAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEDERHANA FOOD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hitam dan coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon ikan tongkol; Kacang hijau goreng; Keripik gadung; Keripik talas; abon ikan; keripik; keripik buah; keripik kentang;

keripik pisang; keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik ubi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:30:22
540   EtiketDID2022081702

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SUNTER INDAH XII BLOK KE 2/2, RT.009 RW.012, KEL. SUNTER JAYA, KEC.
TANJUNG PRIOK, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

LULU FRANSISKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: nine
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kendaraan Roda Tiga Listrik; Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda

empat; Sepeda listrik; kendaraan bermotor bertenaga listrik; kendaraan listrik hibrida; kendaraan listrik ringan; mobil listrik;
motor listrik untuk kendaraan roda dua; motor listrik untuk mobil; sepeda motor listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:31:24
540   EtiketDID2022081703

730 Nama Pemohon : NURUL HIDAYAH
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Alamat Pemohon : Jl. R. Abdul Aziz No.25B/77, Kel. Jungcangcang, Pamekasan, Kabupaten
Pamekasan, Jawa Timur, 69317

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapur Vififefa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubur Ayam; Bubur kacang hijau; Bubur nasi ayam; Bumbu Ayam Panggang; Bumbu Bakso; Bumbu Gulai; Bumbu ikan

bakar; Bumbu rendang; Bumbu sop ayam; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Jenang ketan hitam; Kue Talam; Sagu
mutiara; bumbu kari; bumbu opor; bumbu rawon; bumbu sayur lodeh; bumbu semur; bumbu sop; nasi kotak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:31:56
540   EtiketDID2022081704

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2/F, No.215 YuDongBa Road, Dongcheng Town, Yangdong District, Yangjiang,
Guangdong

MFT Industrial Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Andrati Sukmaningsih S.H.
Jl. Legenda Wisata Blok E2 / 06, Zona Napoleon Cibubur, Bogor 16965

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Awada
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20, 21, 22, 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===alas tidur [tikar atau bantal]; cermin genggam [cermin toilet]; cincin split, bukan dari logam, untuk kunci; dekorasi plastik

untuk bahan makanan; gagang pintu, bukan dari logam; kait, bukan dari logam, untuk gantungan pakaian; karya seni dari
kayu, lilin, plester atau plastik; kipas untuk penggunaan pribadi, non-listrik; kotak alat, bukan dari logam, kosong; menggaruk
posting untuk kucing; pelat identitas, bukan dari logam; perabotan; rak [perabot]; sangkutan jas bukan dari logam; tempat tidur
untuk hewan peliharaan rumah tangga; tikar tidur===
===bahan tebal untuk memegang wadah panas; botol kaca [wadah]; ember; instrumen pembersih, dioperasikan dengan
tangan; kotak makan siang; kuas *; layanan kopi [peralatan makan]; mangkuk makan hewan peliharaan; mendukung
panggangan; panggangan [peralatan memasak]; penggiling kopi, dioperasikan dengan tangan; pengocok, non-listrik;
peralatan dapur; rak pengeringan untuk binatu; set rempah-rempah; sikat gigi; teko; teko besar; tempat sampah; wadah
terisolasi termal untuk makanan; wajan [peralatan memasak]===
===gumpalan untuk penyaringan; jaring; karung bivak menjadi tempat berteduh; pita pembungkus atau pengikat, bukan dari
logam; string untuk pengepakan; tali; tas [amplop, kantung] tekstil, untuk kemasan; tas jaring untuk mencuci laundry; tempat
tidur gantung; tenda *===
===Alas penutup kasur; Sprei tempat tidur; bahan tekstil; handuk dari tekstil; kain; kain lakan; kain untuk menghilangkan
make-up; kantong tidur untuk bayi; label tekstil; linen mandi, kecuali pakaian; penutup [longgar] untuk perabotan; selimut untuk
hewan peliharaan rumah tangga; spanduk tekstil atau plastik; taplak meja, bukan dari kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:32:28
540   EtiketDID2022081705

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pergudangan Era Prima Blok F No 3, Jln Daan Mogot KM 21 No 1,Kota Tangerang,
Provinsi Banten, Kota Tangerang, Banten, 15122

PT. Makmur Inovasi Global

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DOCTOR EAM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : DOCTOR EAM
591 Uraian Warna : Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; antiperspiran [perlengkapan mandi]; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body

butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk masker
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tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pemoles; busa pembersih; cairan pembersih; deodoran tubuh;
deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; esensi badian; foundation cair; garam mandi; garam mandi
untuk keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel
pelembab [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kit make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang
tidak mengandung obat; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
kecantikan; krim malam; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim
pembersih [kosmetik]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pengurang bintik penuaan;
krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; lipstik; losion setelah bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion
untuk tubuh; lotion kecantikan; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih non-obat; lotion rambut tanpa obat; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
wajah tanpa obat; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan
tubuh; maskara; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersihan; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah memurnikan arang; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik;
minyak almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial aromatik; minyak mandi; minyak mandi dan
garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi untuk keperluan kosmetik;
minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; pelindung bibir non-obat; pemerah
pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pencuci tangan tanpa obat; perona pipi; primer make-up;
sabun almond; sabun cair; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim tubuh;
sabun lidah buaya; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun tubuh tanpa obat;
sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan
pemolesan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan tata rias; semprotan tubuh; serum kecantikan; susu almond untuk
keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; tempat lipstik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; warna pipi; wewangian
alami===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:32:58
540   EtiketDID2022081706

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lingkungan Jasri Kaler,  Kelurahan Subagan, Kabupaten Karangasem, Bali, 80813
I Made Suadnyana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SARI JASRI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; kopi; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; minuman

dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; permen rasa kopi.; produk-produk kopi; sediaan berbahan dasar
kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:36:36
540   EtiketDID2022081708

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN. RA'AS RT 001/RW 006, DESA KADUARA BARAT, KEC. LARANGAN,
Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, 69383

HAMSATUN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAME KAFEELHOME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : rumah yang tanggung jawab
591 Uraian Warna : coklat dan kuning keemasan
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue pisang; Kue-kue; kue bolu; kue buah; kue coklat; kue keju; kue kering; kue serabi; kue sus; kue untuk makanan

ringan; kue-kue gurih===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:36:59
540   EtiketDID2022081709

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DELTA GARDENIA lll/08 - DELTA SARI BARU, RT 036 / RW 010 NGINGAS,
WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61256

NADYA NUR AROFA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUN BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun

yang tidak mengandung obat-obatan; Sabun; Sabun Mandi; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair,
padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun
penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk muka; Sabun, sabun mandi, sediaan
untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun
tangan cair; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bubuk sabun; pencuci tubuh (sabun) bayi; produk
sabun; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan
untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun
cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan
tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci
tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kosmetik; sabun krim;
sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi
cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat
untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun
tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi
dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk
kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun
untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sediaan perawatan kulit, yaitu
sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat,
yaitu, sabun; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:43:53
540   EtiketDID2022081710

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Mongging Barang RT 001/RW 003, Desa Pademawu Timur, Kec. Pademawu,
Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, 69381

YULIA FITRIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jooely Ry Camilan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sambel Teri Kacang; biji-bijian olahan; rengginang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:44:02
540   EtiketDID2022081711

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jelambar Jaya IV GG.19 No, 44 rt 003/003, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan
Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460

ARDINY AMELLIA LIENARDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Halaman 127 dari 1015



Nama Merek
Tipe Merek :

: VIAGGIO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Berwarna
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ransel; dompet; koper; koper besar, koper, tas untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas

kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; koper dengan roda; tas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:46:50
540   EtiketDID2022081713

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Segara 99 RT 001 RW 001 Kelurahan Jungcangcang, Kec. Pamekasan,
Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, 69317

WARISA KHAIRUNISAK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MATEMATEIKA by bimabrew
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, putih dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Es Lilin; Es stik; es lilin (popsicle); es mambo; es rasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:46:57
540   EtiketDID2022081714

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Scale Space, 1st Floor, Imperial College White City Campus, 58 Wood Lane, London
W12 7RZ

BC ENGLISHSCORE LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nabila Ambadar S.H., LL.M.,
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EnglishScore & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : EnglishScore = Merupakan bagian dari nama pemohon / is a part of the applicant's name.
591 Uraian Warna : White & Purple / Putih & Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 9, 41, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan perekrutan; Pengrekrutan staff permanen; Penyebaran bahan untuk iklan; iklan untuk keperluan rekrutmen; jasa

konsultasi rekrutmen bisnis; jasa periklanan; jasa rekrutmen personel; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan perekrutan personil; layanan konsultasi rekrutmen staf; layanan perekrutan eksekutif; layanan perekrutan staf; layanan
rekrutmen dan manajemen personalia; memberikan informasi terkait dengan perekrutan personel; memberikan informasi
terkait perekrutan tenaga kerja; menyediakan dan menyewakan ruang iklan di internet; penempatan dan rekrutmen personel;
penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk digunakan
sebagai laman web pada internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran iklan untuk orang lain; penyebaran iklan
untuk orang lain melalui Internet; penyebaran materi iklan secara online; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang
dan jasa; penyediaan ruang iklan di media elektronik; perekrutan tenaga kerja; rekrutmen pegawai===
===Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Peralatan untuk
mengidentifikasi pidato; Perangkat lunak komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak untuk komputer; Program komputer
(perangkat lunak yang bisa diunduh); Program permainan komputer; Program-program komputer terekam; Sistem-sistem
pemrosesan suara; alat pengolah data; alat pengolah data elektronik; alat pengolah kata; alat terjemahan elektronik; aplikasi
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; penerjemah saku
elektronik; peralatan pemroresan data elektronik; peralatan pengolah kata; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak
aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler; perangkat lunak komputer; perangkat
lunak komputer pendidikan; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API);
perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat lunak komputer yang disediakan di internet; perangkat lunak pendidikan
untuk anak-anak; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
memungkinkan akses pada jasa-jasa perkenalan sosial; platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak
komputer, direkam atau diunduh; program dan perangkat lunak permainan video dan elektronik, komputer (termasuk
perangkat lunak yang dapat didownload dari internet); program komputer disimpan dalam bentuk digital; sistem pengolahan
data===
===Informasi tentang pendidikan; Informasi terkait dengan pendidikan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; Jasa
pendidikan orang dewasa; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Layanan informasi pendidikan; Layanan konsultasi
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pendidikan; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan lanjutan; Layanan penilaian
pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Mengembangkan manual dan panduan pendidikan untuk
orang lain di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global,
infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; Menyediakan informasi mengenai
pendidikan online; Menyelenggarakan seminar lokakarya; Pendidikan; Penelitian pendidikan; Pengajaran pendidikan internet;
Penyediaan dari informasi yang berhubungan dengan pendidikan; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan informasi
yang berkaitan dengan publikasi; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk
profisiensi bahasa; Penyediaan ujian pendidikan; Universitas; informasi pendidikan; jasa saran yang berkaitan dengan karir
[nasehat yang berkaitan dengan pendidikan atau pelatihan]; jasa-jasa akademi bahasa Inggeris; konsultasi pendidikan;
layanan informasi pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan yang dapat diakses melalui Internet atau melalui Intranet;
layanan instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan
pendidikan bahasa asing; layanan pendidikan berbantuan komputer; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan
pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pengajaran; memberikan
demonstrasi pendidikan; memberikan informasi pendidikan; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan
berkelanjutan melalui Internet; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan seminar
pendidikan; organisasi kompetisi dan upacara penghargaan; pendidikan lebih lanjut; pendidikan, pengajaran dan pelatihan;
pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengujian
pendidikan; penyebaran materi pendidikan; penyediaan informasi daring tentang pendidikan; penyelenggaraan seminar
pendidikan; persiapan kursus dan ujian pendidikan; ujian pendidikan===
===Disain perangkat lunak komputer untuk orang lain; Jasa desain dan pengembangan perangkat lunak; Jasa pemrograman
dan pengimplementasian pengembangan perangkat lunak; Pembuatan perangkat lunak; desain dan pembaruan perangkat
lunak komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk
database elektronik; desain dan penulisan perangkat lunak komputer; desain perangkat lunak basis data komputer; desain
perangkat lunak driver; desain perangkat lunak komputer; desain perangkat lunak komputer yang disesuaikan; desain
perangkat lunak permainan komputer; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak; menulis dan memperbarui
perangkat lunak komputer; pembaruan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; pemrograman komputer; penelitian dan
pengembangan perangkat lunak komputer; pengembangan dan pembuatan program komputer untuk pengolahan data;
pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; pengembangan dan pemukhtahiran perangkat lunak komputer;
pengembangan perangkat lunak; pengembangan perangkat lunak basis data komputer; pengembangan perangkat lunak
komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:48:17
540   EtiketJID2022081715

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BTP Blok AC2 No 255, RT 001, RW 007, Kel. Berua, Kec. Biringkanaya, , Kota
Makassar, Sulawesi Selatan, 90241

Wa Ode Sri Irnawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KLINIK GIGI DAENGTISIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, biru toska, pink, merah tua, hitam, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan klinik gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:48:57
540   EtiketDID2022081716

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL R. Abd Azis No 86 RT 002/RW 003, Kel. Parteker, Kec. Pamekasan, Kabupaten
Pamekasan, Jawa Timur, 69311

NANI NURAENI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAWON TETEH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Pawon = Dapur, Teteh = Kakak perempuan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Putih, dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu nasi uduk; Nasi Ayam Krispi; Nasi Kuning; Nasi Liwet; Nasi Telur Balado; Nasi Uduk; Nasi lemak; bumbu nasi

kuning; nasi bakar; nasi kotak===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:49:03
540   EtiketJID2022081717

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GAMELAN NO. 14 RT. 005 RW. 009, KEL. TURANGGA, KEC. LENGKONG,
KOTA BANDUNG., Kota Bandung, Jawa Barat

DENNY DRAJAT GUNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CKSSPORT + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Orange, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko eceran secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio

visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Layanan toko ritel online;
TOKO SERBA ADA; Toko yang menjual pakaian; jasa-jasa penelitian perniagaan yang berkaitan dengan periklanan,
pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan
telekomunikasi untuk kegunaan penjualan; jasa-jasa strategi perniagaan; toko; toko grosir; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:49:26
540   EtiketDID2022081718

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM BNR CLUSTER BUKIT NIRWANA 2 JL.BUKIT 6  RT.005 RW.012
KEL.MULYAHARJA KEC.BOGOR SELATAN KOTA BOGOR JAWA BARAT, Kota
Bogor, Jawa Barat, 16135

ERNAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CANTIKKA HERBS + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH,HIJAU,COKLAT DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Ekstra

herbal (bumbu); Minuman teh berbahan dasar daun kelor; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa alpukat; Minuman teh
berbahan dasar daun kelor rasa cokelat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa jahe; Minuman teh berbahan dasar
daun kelor rasa kopi jahe; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa latte; Seduhan herbal berbahan dasar beras kencur;
Seduhan herbal berbahan dasar kunyit asam; Teh daun kelor; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal daun kelor; Teh
herbal yang mengandung kelor; Teh serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor; Teh, termasuk teh herbal, teh buah,
teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa; Tepung Herbal; Tepung atau Serbuk dari daun kelor; Tepung atau serbuk daun
kelor untuk konsumsi; Tepung dari daun tanaman kelor untuk makanan; bubuk daun kelor dimakan mengandung kelor; kakao
yang mengandung kelor; kapsul berisi seduhan herbal; kopi yang mengandung kelor; kue kelor; madu herbal; mie berbahan
dasar kelor; mie kelor berwarna hijau; mie yang mengandung kelor; mie yang terbuat dari tanaman kelor; rempah-rempah
yang mengandung kelor; seduhan daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); seduhan herbal;
seduhan herbal berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal berbahan rempah; seduhan herbal berbahan rempah (jahe,
kunyit, temulawak); seduhan herbal siap minum berbahan dasar jahe merah; serbuk teh berbahan dasar kelor; teh herbal yang
menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; tepung daun kelor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:50:40
540   EtiketJID2022081719

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: FORESTA BUSINESS LOFT. 3 NO. 15, DESA LENKONG KULON, KEC.
PAGEDANGAN, TANGERANG, BANTEN., Kabupaten Tangerang, Banten

PT. PRATAMA SINERGI CANTIK 911

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Desrayani Saragih S.H.
Jl. Griya Telaga Permai Blok F4 No 21   Rt 006 Rw 019, Cilangkap, Tapos, Kota
Depok.

740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : Fit-S 911 BEAUTY CENTER
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu (Grey Silver),  Emas (Gold Bronze).
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa spa kesehatan; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Layanan mandi Turki; Pusat kesehatan; implantasi rambut; jasa

aromaterapi; jasa farmasi untuk resep kecantikan; jasa nasihat farmasi; jasa perawatan muka; jasa salon kecantikan dan
perawatan kecantikan; jasa sauna; konsultasi farmasi; layanan dokter gigi; layanan klinik medis; layanan penataan rambut dan
salon kecantikan; layanan salon penataan rambut; memberikan informasi terkait layanan salon kecantikan; pemijatan;
penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; perawatan [medis]; perawatan kesehatan;
perawatan medis, higienis, dan kecantikan; salon kecantikan; salon penataan rambut; sauna, pemandian, layanan pijat dan
terapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:51:02
540   EtiketJ122022081720

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Transmigrasi KM. 4 RT. 008, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan,
72211

SAID ABDULLAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NIAGA LOBSTER MUTIARA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan penjualan eceran beras [dengan cara apapun]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:52:24
540   EtiketDID2022081721

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GAMELAN NO. 14 RT. 005 RW. 009, KEL. TURANGGA, KEC. LENGKONG,
KOTA BANDUNG., Kota Bandung, Jawa Barat

DENNY DRAJAT GUNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CKSSPORT + Lukisan
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Orange, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kulit dan kulit imitasi; Tas Kulit; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali

pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar
untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel;
dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper;
tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet
kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan
koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; dompet; dompet kulit; dompet kunci; kulit imitasi; kulit-kulit; tas; tas belanja; tas
bepergian; tas berpergian; tas dan dompet kulit; tas kulit imitasi; tas kulit, koper, dan dompet; tas olahraga; tas pundak; tas
wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:52:56
540   EtiketJID2022081722

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Biris Laok RT/RW : 007/002, Desa Tambung, Kec. Pademawu, Kabupaten
Pamekasan, Jawa Timur, 69323

AHMAD TSAQIB HABIBUL MUJIB
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Camporyuk
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan

minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Katering makanan dan minuman; Layanan kafe; Restoran; Restoran
masakan panggangan daging, ayam, ikan; Warung makan; jasa memasak makanan; jasa restoran; jasa restoran dan katering;
layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; warung makan
tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:55:10
540   EtiketD102022081723

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PURI JAMBANGAN BARU III/36, RT005 RW 011 KEL. KARAH, KEC. JAMBANGAN,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60232

SRI YULIATI, SKM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BATIK B'STAR + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING EMAS (GOLD) DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; kain sarung batik; kain tekstil bukan tenunan; kain tenun; kain*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:56:05
540   EtiketDID2022081725

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Agung Permai 17/3 RT. 013 RW. 011 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

BUDI JANUAR KARTIKO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PROSNIP & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Penyemprot Air Untuk Menyiram Bunga Dan Tumbuhan; Alat pembersih dan peralatan cuci (selain listrik); alat alat

kebersihan rumah tangga; alat pembersih [instrumen pembersih]; alat penghapus debu, non-listrik; alat penuang untuk
penggunaan rumah tangga; alat penyemprotan; alat penyiram; alat penyiram rumput; alat penyiram untuk menyiram bunga
dan tanaman; botol semprot; bulu binatang [sikat]; cangkir; cetakan [peralatan dapur]; cincin unggas; ember yang dilengkapi
alat pemeras pel; kaca bubuk untuk dekorasi; kain pembersih [lap]; kotak jendela terbuat dari logam; lap bulu; lap pembersih
dari bahan tekstil; palung makanan untuk unggas; panci masak logam; pekebun [pot]; peralatan dan barang-barang berongga
non logam, termasuk botol air, ketel non elektrik, peralatan pembawa air untuk berkemah dan piknik serta nampan piknik dari
logam; peralatan dan mesin pemoles, untuk keperluan rumah tangga, non-listrik; peralatan dan wadah rumah tangga atau
dapur; peralatan dan wadah untuk keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan pembersih yang dioperasikan secara
manual; peralatan rumah tangga; peralatan rumah tangga dari logam mulia; peralatan rumah tangga, bukan dari logam mulia;
peralatan toilet; peralatan untuk keperluan rumah tangga; perkakas-perkakas dan alat-alat untuk membersihkan; piring; pot
tanaman hidroponik untuk berkebun di rumah; saringan [peralatan rumah tangga]; sarung tangan berkebun; semprotan nozel
untuk selang taman; sikat untuk digunakan pada kulit pohon; tongkat semprotan untuk selang taman; wadah pendingin untuk
makanan yang mengandung cairan pertukangan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 09:57:10
540   EtiketDID2022081726

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN. DU'ALAS, DS. LARANGAN LUAR, KEC. LARANGAN, Kabupaten Pamekasan,
Jawa Timur, 69383

ROFIATUL QOMARIYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ArfiFood Madura
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Putih dan Kuning Kunyit
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biskuit coklat; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Makanan ringan berbahan dasar

cokelat; makanan ringan berbahan dasar coklat; produk cokelat; produk-produk berbahan dasar cokelat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 10:00:31
540   EtiketDID2022081729

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Rokem Barat Ds. Sotabar, Kec. Pasean , Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur,
69356

LAILY NUR AINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ca'kot
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Merah tua, Kuning dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Keripik buah-buahan; Keripik gadung; Keripik talas; keripik; keripik

buah; keripik ikan; keripik kentang; keripik pisang; keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik tempe; keripik
udang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:22:44
540   EtiketJID2022081898

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H. Agus Salim No. 45, Kebon Sirih, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10340

PT. Smart Telecom

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lely Kurniawati S.E
Grand Slipi Tower Lantai 41 suite J  Jalan S. Parman Kavling 22-24  Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 1ENGAGE powered by smartfren.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah putih dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengiriman data, pesan, gambar, dan dokumen elektronik melalui jaringan komputer, perangkat mobile, dan internet;

Jasa penyediaan akses ke layanan penyedia layanan aplikasi; Jasa penyediaan akses ke peranti lunak aplikasi yang
digunakan pada telepon mobile dan perangkat mobile lain; Jasa penyediaan akses online ke platform perdagangan elektronik,
marketplace elektronik dan pertukaran dan crossing keuangan elektronik; Jasa penyediaan informasi telekomunikasi; Jasa
streaming konten media digital untuk pihak lain; menyediakan jasa komunikasi online; Jasa penyiaran audio, video, dan
konten multimedia melalui radio, komunikasi selular, komunikasi nirkabel, internet, komputer, perangkat mobile, jaringan
komunikasi elektronik, dan jaringan komputer; Layanan Terpadu Layanan Jaringan Digital [ISDN]; Layanan pengunduhan
piranti lunak komputer untuk memudahkan pengguna dalam berpartisipasi di pertemuan dan kelas berbasis web, dengan
akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui penelusuran web; Layanan telekomunikasi yang
disediakan melalui platform dan portal pada internet dan media lainnya; Layanan telekomunikasi yang disediakan melalui
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platform internet dan portal; Menyediakan akses ke platform dan portal di internet untuk melacak dari awal hingga akhir produk
kemasan dan pengemasan; Menyediakan akses ke platform di Internet; Menyediakan akses keplatform dan portal internet
untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Menyediakan akses komunitas virtual online
melalui internet/ponsel (mobile); Penyediaan akses ke platform dan portal internet; Penyediaan akses kepada platform-
platform dan portal-portal internet untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para
pedagang eceran dan produsen; jasa komunikasi yang ditawarkan dalam sebuah perdagangan elektronik, gerbang
pembayaran mobile (mobile payment gateway) dan lingkungan dompet elektronik (e-wallet), termasuk jasa telepon Internet
dan transfer data, video dan informasi lainnya, melalui suatu jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya dan
sistem serta jaringan komunikasi lainnya, untuk orang yang menggunakan komputer pribadi, telepon, dan perangkat
komunikasi lainnya; jasa penyediaan layanan komunikasi elektronik real-time yang aman melalui jaringan komputer yang
memudahkan pengguna untuk mencari dan menemukan informasi dan orang-orang, berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling
berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; jasa-jasa telekomunikasi yang
disediakan melalui platform-platform dan portal-portal internet untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi
transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan produsen; komunikasi melalui terminal komputer, dengan transmisi
digital atau melalui satelit; layanan penyediaan akses dan koneksi ke Internet, jaringan komputer, database komputer serta
aplikasi; layanan pesan digital nirkabel; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal Internet; layanan
telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal di Internet dan media lainnya; layanan telekomunikasi jaringan digital;
menyediakan akses ke informasi elektronik, komunikasi dan platform transaksi di Internet; menyediakan akses ke platform
Internet seluler; menyediakan akses ke platform Internet untuk tujuan pertukaran foto digital; menyediakan akses ke platform
dan portal di Internet; menyediakan akses ke platform di Internet; menyediakan akses ke platform di Internet, serta di Internet
seluler; menyediakan akses ke platform e-commerce di Internet; menyediakan akses ke situs web musik digital di Internet;
menyediakan akses pengguna ke platform di Internet; menyediakan akses pengguna ke platform di internet yang berkaitan
dengan komunikasi seluler; menyediakan layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di Internet dan media elektronik
lainnya; menyediakan link komunikasi online yang mentransfer/memindahkan perangkat/alat bergerak (mobile) dan pengguna
internet ke lokasi online lokal dan global lainnya; pengiriman pesan secara digital; penyedia akses ke aplikasi; penyedia akses
ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya; penyedia akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya
untuk tujuan layanan belanja realitas virtual; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang dilengkapi perangkat lunak untuk
mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan, pengunduhan, streaming, pengeposan, penyajian, pembuatan blog,
penautan, pembagian, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komunikasi; penyediaan akses ke
platform Internet seluler untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang
eceran (retailers) dan para distributor; penyediaan akses ke platform Internet seluler untuk platform business to
business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan produsen; penyediaan akses ke
platform perdagangan elektronik (situs web) untuk perdagangan elektronik; penyediaan akses kepada platform-platform
dan portal-portal internet untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang
eceran (retailers) dan para distributor; penyiaran, penyebaran, transmisi dan memprosesan gambar, grafik, ilustrasi, suara,
teks, audiovisual dan konten multimedia atau data lainnya melalui internet dan website, terminal komputer, perangkat
elektronik, DVD promosi, dan iklan bioskop; pesan teks digital; saluran telekomunikasi untuk pembayaran elektronik
pembayaran mobile; transfer data digital melalui telekomunikasi; transfer data digital otomatis menggunakan saluran
telekomunikasi; transfer data nirkabel melalui protokol aplikasi nirkabel [WAP]; transfer data nirkabel melalui telepon seluler
digital; transmisi data digital; transmisi data digital melalui Internet; transmisi digital gambar; transmisi elektronik dan streaming
konten media digital untuk orang lain melalui jaringan komputer global dan lokal; transmisi elektronik file foto digital di antara
pengguna Internet; transmisi elektronik file foto digital melalui jaringan peer-to-peer; transmisi informasi digital; transmisi
informasi melalui jaringan digital; transmisi program periklanan dan komunikasi periklanan media melalui jaringan komunikasi
digital; transmisi siaran audio dan video digital melalui jaringan komputer global; transmisi video melalui jaringan digital===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:22:49
540   EtiketJID2022081899

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM. GRIYA BATURAN ASRI 2, RT 03, RW 19, KELURAHAN TRIHANGGO,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55291

dr. ODHI ANGGANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DOPA
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pelatihan secara online; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi

komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat,
pengembangan perangkat lunak, peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem
komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan
pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management
(CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat
lunak artificial intelligence.; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang
manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis,
pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan
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menyelam; Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan,
pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis
yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran
dan bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:24:43
540   EtiketDID2022081900

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Laozhai, Dagutang Village, Zhouxiang Town,Cixi City, Zhejiang Province China
315324

Yuye Cai

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IPARAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM & PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat cukur listrik; Alat pengiris untuk keperluan dapur; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok);

Alat untuk menghilangkan bulu, listrik dan bukan listrik; Jepitan untuk pengeriting rambut; Pengeriting rambut; Perangkat
perawatan kuku kaki; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Perkakas
tangan dioperasikan dengan tangan; Pisau cukur, listrik atau non-listrik; Setrika datar; alat tangan untuk keriting rambut;
braiders rambut, listrik; gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik dan non-listrik; gunting*; obeng, non-listrik; pengupas
sayur, non-listrik; pinset; pinset rambut menghapus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:26:19
540   EtiketDID2022081901

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: AL-WAHDA STREET, INDUSTRIAL AREA NO.1, P.O. BOX NO.4115, SHARJAH
INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CASA ROSA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Campuran untuk roti; Kue; Kue kering (pastri); Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Mie; Minuman

berbahan dasar teh dan teh herbal; Pasta; Teh dan teh herbal; adonan; adonan biscotti beku; adonan brownies beku; adonan
kue beku; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk
pengembang; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es krim; garam; gula; gula-gula; keripik berbahan dasar biji-bijian; kopi;
kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup es krim; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makaroni;
mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus tomat; saus untuk daging;
sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; tepung sereal===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:26:44
540   EtiketJID2022081902

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gunung Anyar Emas IV/1 B (G12), Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60294

Rony Wardhana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CPAT Certified Professional Accounting Technician
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CPTT singkatan dari Certified Professional Accounting Technician yang artinya Teknisi Akuntansi
Profesional/Ahli Tersertifikasi

591 Uraian Warna : Pink, Hitam, Biru ; Font, CPAT Certified Professional Accounting Technician font Olijo Regular
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Sertifikasi Profesi; Jasa komputer sehubungan dengan sertifikasi transaksi bisnis dan persiapan laporannya;

Layanan sertifikasi produk; Pengujian, analisis dan evaluasi proses-proses bisnis dan layanan-layanan untuk orang lain untuk
tujuan sertifikasi; data sertifikasi melalui blockchain; jasa pengujian untuk sertifikasi kualitas atau standar; jasa sertifikasi
jaringan; jasa sertifikasi produk; jasa sertifikasi produk [kendali mutu]; jasa sertifikasi produk makanan dan minuman; jasa
sertifikasi sistem manajemen; layanan akreditasi [sertifikasi kompetensi dan kualitas] di bidang industri makanan dan
minuman; layanan akreditasi [sertifikasi kompetensi dan kualitas] di bidang keahlian organisasi atau seseorang; layanan
kontrol kualitas untuk keperluan sertifikasi; layanan kontrol kualitas untuk mensertifikasi kualitas produk; layanan pengujian
untuk sertifikasi kualitas dan standar; pengujian kontrol kualitas produk untuk keperluan sertifikasi; pengujian kualitas makanan
dan minuman untuk keperluan sertifikasi; pengujian kualitas produk untuk keperluan sertifikasi; pengujian, analisis dan
evaluasi barang dan jasa orang lain untuk tujuan sertifikasi; pengujian, analisis dan evaluasi barang orang lain untuk tujuan
sertifikasi; pengujian, analisis dan evaluasi layanan orang lain untuk tujuan sertifikasi; pengujian, analisis, dan evaluasi
layanan pihak lain untuk menentukan kesesuaian dengan standar sertifikasi; sertifikasi layanan pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:27:21
540   EtiketDID2022081903

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Cluster Rancamanyar Blok A No.14 RT/RW 001/121, Rancamanyar,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40375

Charles Horas Richard Yunior

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Igor Renjana Purwadi S.H.
Jalan BHP Raya Perum Taman Permata Kav. 29B Ciracas, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RKG Homeware Solutions
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Homeware Solution = Solusi Peralatan Rumah Tangga
591 Uraian Warna : emas dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat-alat pengasah; Batu asah; Daun gunting; Gerek sedok, pahat lekuk (perkakas tangan); Gurdi sekrup tipis (perkakas

tangan); Kunci inggris ulir [perkakas tangan]; Kunci pas [perkakas tangan]; Pal (perkakas tangan); Penggaris siku [perkakas
tangan]; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Perkakas pengeling, dioperasikan tangan; Perkakas tangan
dioperasikan dengan tangan; Pisau [perkakas tangan]; Pisau kikis (alat tangan); alat-alat tangan multifungsi; gergaji [perkakas
tangan]; gunting kertas; gunting kuku; gunting serbaguna; gunting untuk memotong rambut; gunting, tangan dioperasikan;
hawks [perkakas tangan]; kikir kuku; kunci pas mur; kunci pas ratchet [perkakas tangan]; kunci pas sekrup; kunci pas soket
[perkakas tangan]; obeng, non-listrik; pahat pemahat; palu; palu [perkakas tangan]; pencabut paku [perkakas tangan];
pengamplasan bantalan untuk sanders tangan dioperasikan; pengamplasan spons [alat-alat tangan]; peralatan dan perkakas
berkebun yang dioperasikan dengan tangan; perkakas tangan dan peralatannya, dioperasikan dengan tangan; pisau
[perkakas tangan]; pisau rumput (perkakas tangan); secateurs; sekop [perkakas tangan]; sekop [tangan alat]; sekop menjadi
alat-alat tangan; tang pengaturan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:28:36
540   EtiketDID2022081904

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KUPANG JAYA 1/33-35, KEL. SONO KWIJENAN, KEC. SUKOMANUNGGAL, Kota
Surabaya, Jawa Timur

CHIENNY TANUWIJAYA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M-LaaLaa + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : UNGU, MERAH MUDA, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet paspor; Kulit dan kulit imitasi; Kulit dan kulit imitasi, kulit binatang dan kulit binatang imitasi; Pegangan tas;

Penutup tas; Tas bayi; Tas kosmetik; Tas pinggang; bingkai payung; cincin payung; dompet; dompet kartu; dompet kunci;
dompet serbaguna [tas]; kerangka tas; koper besar, koper, tas untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas
punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; koper dan tas jinjing; payung; pembungkus pengangan
koper; rantai dompet; sarung koper; tali pengikat koper; tali untuk dompet [tas]; tas *; tas belanja; tas bepergian; tas beroda;
tas kulit imitasi; tas lipat; tas make-up; tas olahraga; tas rajut; tas sekolah; tas suvenir; tas tangan; tas troli; tas untuk payung;
tas untuk penerbangan; tempat untuk portofolio [koper]; tongkat payung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:30:18
540   EtiketJID2022081905

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bunga Terompet No.77, Kota Medan, Sumatera Utara
DANIEL BUTAR BUTAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PIKNIKU
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU,MERAH,KUNING,BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa tour dan travel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:30:21
540   EtiketJID2022081906

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H. Agus Salim No. 45, Kebon Sirih, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10340

PT. Smart Telecom

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lely Kurniawati S.E
Grand Slipi Tower Lantai 41 suite J  Jalan S. Parman Kavling 22-24  Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 1ENGAGE powered by smartfren.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah putih dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain komputer, komputer notebook, komputer laptop, komputer portable dan komputer genggam; Desain, pembuatan

atau pemeliharaan program aplikasi; Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs seluler untuk orang lain untuk
mengelola dan berbagi konten on-line; Jasa desain dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait untuk tujuan non-
periklanan; Konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce; Layanan komputer,
layanan dukungan komputer, layanan teknologi, dan layanan konsultasi; Layanan komputer, yaitu, memfilter email yang tidak
diinginkan; Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain;
Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak e-commerce untuk digunakan sebagai alat pembayaran
yang mengesahkan pemrosesan pembayaran langsung untuk pedagang; Penyediaan informasi mengenai teknologi dan
pemrograman komputer melalui suatu situs web; Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat
diunduh secara online; Perangkat Lunak sebagai Layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk pengumpulan
data dan penggunaan data di bidang periklanan dan pemasaran digital; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk pengumpulan data dan penggunaan data di bidang periklanan dan pemasaran digital; Situs web;
aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; desain grafis dari masalah periklanan; desain situs web untuk
tujuan periklanan; desain, pembuatan, pemrograman dan pemeliharaan program komputer, perangkat lunak komputer dan
perangkat lunak aplikasi; desain, selain untuk tujuan iklan; hosting situs web; hosting situs web untuk penyimpanan data
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elektronik; jasa hosting situs web; jasa pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web; jasa pemeliharaan, perbaikan dan
pembaruan piranti lunak, periferal, dan aplikasi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); jasa penyedia perangkat lunak aplikasi
komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan
melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi); jasa penyediaan
komunitas online untuk pengguna terdaftar di bidang aplikasi terdesentralisasi (DApps); jasa penyediaan platform digital
secara daring untuk iklan dan penjualan; jasa penyediaan protokol blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) yang memungkinkan penskalaan vertikal dan horizontal dari aplikasi yang didesentralisas; jasa-jasa
konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan platform digital dan media dibidang per-iklanan dan pemasaran; konstruksi dan
pemeliharaan situs web; layanan berbagi file, yaitu, penyediaan suatu website dengan fitur teknologi yang memudahkan
pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file elektronik; layanan dukungan teknis komputer, yaitu, layanan help desk
untuk infrastruktur IT, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal komputer dan jaringan komputer; layanan
dukungan teknis komputer, yaitu, layanan meja pelayanan  untuk infrastruktur IT, sistem pengoperasian, dan aplikasi bisnis
dan web; layanan dukungan teknologi komputer, yaitu layanan help desk; layanan jaringan komputer; layanan keamanan
komputer untuk perlindungan terhadap akses jaringan ilegal; layanan komputer; layanan komputer dalam bentuk Perangkat
Lunak sebagai Layanan (SaaS); layanan komputer dan teknologi untuk mendeteksi akses tidak sah ke data dan informasi;
layanan komputer dan teknologi untuk mengamankan data komputer; layanan komputer yaitu layanan dukungan komputer/
layanan diagnosa komputer/ layanan konfigurasi jaringan komputer/ layanan integrasi sistem komputer/ layanan pengawasan
sistem komputer/ layanan jaringan komputer/ layanan perbaikan jaringan komputer/ keamanan komputer yang tidak berkaitan
dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan komputer yang bersifat Platform sebagai Layanan
(PaaS); layanan komputer, khususnya, penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak application
programming interface (API) untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan
komputer global; layanan komputer, khususnya, penyedia layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak application
programming interface (API) untuk manajemen hubungan pelanggan (customer relationship management (CRM)); layanan
komputer, yaitu, layanan penyedia cloud hosting; layanan komputer, yaitu, manajemen penyebaran otomatis piranti lunak
komputer, jaringan komputer dan layanan infrastruktur komputasi virtual untuk pihak lain; layanan komputer, yaitu,
menyediakan layanan penyimpanan cloud terenkripsi pribadi yang aman; layanan konsultasi komputer di bidang aplikasi
manajemen pengiriman; layanan pemrograman komputer; layanan pemrograman komputer untuk analisis dan pelaporan
komersial; layanan pemrograman komputer untuk keamanan data elektronik; layanan pemrograman komputer untuk
memproses data; layanan pemrograman komputer untuk pergudangan data; layanan pemrograman komputer untuk
perlindungan perangkat lunak; layanan pemrograman komputer untuk pihak lain di bidang manajemen konfigurasi piranti
lunak; layanan pemrograman komputer yang berkaitan dengan aplikasi multimedia dan interaktif; layanan perlindungan virus
komputer; memberikan informasi tentang pemrograman komputer melalui situs web; membuat dan memelihara halaman web;
mendesain, selain untuk keperluan iklan; menyediakan application programming interface (API) untuk memungkinkan
pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan solusi otomatis untuk memungkinkan organisasi mengintegrasikan
menerjemahkan dan menyusun data ke dalam wawasan yang dapat ditindaklanjuti manajemen hubungan pelanggan CRM
manajemen kinerja penjualan otomatisasi penjualan otomatisasi pemasaran layanan dan dukungan pelanggan pemasaran
dan periklanan yang dapat disesuaikan manajemen dan publikasi media sosial dan analisis bisnis; menyediakan penggunaan
sementara program komputer yang tidak dapat diunduh, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam merancang, mengelola, mengukur, menganalisa, menyebarkan, dan
menayangkan iklan lainnya; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming interface (API)
untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak blockchain; pemrograman halaman web
khusus yang menampilkan informasi yang ditentukan pengguna, profil pribadi dan informasi; penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak application programming interface (API) yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring
sosial, mengembangkan aplikasi perangkat lunak; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
digunakan dalam membeli, menjual, melacak, menilai, mengoptimalkan, menargetkan, menganalisis, mengirim, dan
melaporkan periklanan dan pemasaran online; penyedia platform pembelian iklan online, yaitu, menyediakan program
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pembeli dan penjual iklan online untuk membeli dan menjual
inventaris iklan; penyedia platform pembelian iklan video online, yaitu, menyediakan program perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh untuk memungkinkan pembeli dan penjual iklan video online untuk membeli dan menjual inventaris iklan video;
penyediaan situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh di bidang teknologi informasi, jaringan komputer,
dan teknologi telekomunikasi; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam pembelian dan penyebaran iklan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:30:24
540   EtiketJID2022081907

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara 165 Lt. 4, Jl. TB Simatupang Kav. 1
Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu
Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. PARIWARA MEDIA KREASI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOGOR CITY OF RUNNERS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BOGOR CITY OF RUNNERS : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Biru, Hijau dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 41
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan dan acara terkait dengan
kebugaran fisik; Komunitas perkumpulan pelari; Penyelenggara acara olahraga; mengorganisir dan melakukan kompetisi
olahraga; menyediakan fasilitas olahraga; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; penyewaan fasilitas olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:31:57
540   EtiketDID2022081908

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Bodan Krajan RT 04 RW 01 Toyomarto Singosari, Kabupaten Malang, Jawa
Timur, 65153

NINUK WAHYU WIDAYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEKAR KAMULYAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam dan emas
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:32:39
540   EtiketDID2022081909

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ulujami Gg. Kramat RT.016 RW.004 No.18 Kel. Ulujami, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12250

Nelvina Nasrul

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kupnad + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat , Krem
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian jadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:34:42
540   EtiketDID2022081910

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Laozhai, Dagutang Village, Zhouxiang Town,Cixi City, Zhejiang Province China
315324

Yuye Cai

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IPARAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM & PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penguap kain; alat pemanggang; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); aparat dan instalasi memasak; aparat dan

mesin pemurni air; aparat pemanas; aparatur pengeringan; ceret, listrik; evaporator; humidifier; keran; kipas listrik untuk
penggunaan pribadi; lampu; lampu curling; lampu kuku; pengering rambut; penghangat saku; peralatan dan instalasi sanitasi;
peralatan dan mesin pendingin; uap aparat wajah [sauna]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:34:59
540   EtiketDID2022081911

730 Nama Pemohon : Daniel Efendi
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Alamat Pemohon : Sunter paradise 17 Blok.J no.19. RT/RW : 004/019, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta, 14350

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INSULATECH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Biru Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan bangunan plastik; bahan bangunan dari plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:35:29
540   EtiketDID2022081912

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Prominence Tower Alam Sutera, Level 28 Unit C, Jl. Jalur Sutera Barat Kav 15,
RT.003/RW.006, Panunggangan Timur, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten
15143, Kota Tangerang, Banten, 15143

PT. SINERGI AGRICOM INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OLIVETO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Oliveto is the expression for "Olive Grove". Oliveto is also associated with the products related with
leaves from Olive plants.

591 Uraian Warna : warna hijau dan warna gold/emas
511 Kelas Barang/Jasa : 3, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===body lotion untuk keperluan kosmetik===

===kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:36:12
540   EtiketDID2022081913

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rosentalstrasse 67
4058
Basel
Switzerland

SYNGENTA CROP PROTECTION AG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Raden Prista Devina S.H.,
PT Mirandah Asia Indonesia  Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78  Setia Budi Kota Jakarta Selatan  Dki Jakarta  112910

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CENTRIGO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===fungisida; herbisida; insektisida; nematicides; sediaan untuk membasmi binatang perusak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:36:24
540   EtiketJID2022081914

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko CBD CitraGran blok FR3/17 Jatirangga, Jatisampurna Bekasi, Jawa Barat,
Kota Bekasi, Jawa Barat, 17435

PT IRONINDO SUKSES PERKASA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAX Times Training and Consultation
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis program imbalan kerja tentang jasa hukum; Akuntan perpajakan; Invoicing perpajakan; Konsultan

Pajak; Konsultan bisnis; Konsultansi strategi bisnis; Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen
rantai; Pemotongan pajak; Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perpajakan; Persiapan penilaian pajak
[akuntansi]; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa
akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan
periklanan dan pemasaran; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa-jasa penelitian media, ialah penelitian pada
dampak-dampak media masa berbeda pada pendapat-pendapat (opini) pada konsumen dan kelakukan konsumen, dan
penyediaan jasa-jasa konsultansi yang berkaitan dengan utillisasi hasil-hasil penelitian media; jasa-jasa perencanaan strategik
perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; kompilasi informasi
hukum; kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; konsultasi akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan;
konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi pajak; konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak dan layanan
pengarsipan pajak; layanan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan kantong hukum; layanan konsultasi bisnis di
bidang fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia, akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak,
dan fungsi administrasi ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya; layanan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan
pajak; layanan pengarsipan pajak; layanan persiapan dan konsultasi pajak; manajemen file pajak; memberikan informasi
terkait persiapan pajak; memberikan informasi terkait persiapan pajak dan layanan pengarsipan pajak; menyediakan
persiapan pajak gaji elektronik; pemeriksaan pajak; pengajuan dan pelaporan setoran pajak; persiapan dokumen yang
berkaitan dengan perpajakan; persiapan laporan pajak; persiapan laporan pajak penghasilan; persiapan pajak; persiapan
pajak penghasilan; saran akuntansi yang berkaitan dengan persiapan pajak; saran akuntansi yang berkaitan dengan
persiapan pengembalian pajak; saran dan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak; saran yang berkaitan dengan
persiapan pajak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:37:43
540   EtiketDID2022081915

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Umeda Center Bldg., 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka,
Japan

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Belinda Rosalina S.H., LL.M.
Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah),
Jakarta Selatan 12240

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAFU-HEPA + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemanas udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau

industri; Alat ventilasi (AC) untuk keperluan rumah tangga atau industri; Pelembab udara untuk keperluan rumah tangga atau
industri; Pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Penjernih udara untuk keperluan rumah tangga atau
industri; Penurun kelembaban udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; filter untuk pembersih udara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:39:18
540   EtiketJID2022081916

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Raya Bluru 32, RT003/RW001, Sidoklumpuk, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur, 61218

Dedy Rachmadany Setiawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jepang Motor
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Warna oranye atau jingga dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Lisensi Waralaba; jasa lisensi konsep waralaba===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:39:25
540   EtiketDID2022081917

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KUPANG JAYA 1/33-35, KEL. SONO KWIJENAN, KEC. SUKOMANUNGGAL, Kota
Surabaya, Jawa Timur

CHIENNY TANUWIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M-LaaLaa + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : UNGU, MERAH MUDA, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eyeliner; Lip tint (pewarna bibir); Masker wajah (kosmetik); Pelembut pakaian; Perona Pipi; Perona mata; Pewangi

pakaian; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Spray wajah (kosmetik); astringen untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; cat kuku dan penghapus cat kuku; colognes, parfum dan
kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); deodoran; highlighter (kosmetik); kapas dan tongkat kapas untuk
keperluan kosmetik; kondisioner sampo; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer,
Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat
kuku; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim
pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; losion  untuk kulit; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lulur kosmetik; maskara;
masker kecantikan; masker mata gel; minyak aromaterapi; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak
kosmetik; pelembab kulit; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; pernis kuku
untuk keperluan kosmetik; perona mata; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pomade
rambut untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk mencuci piring; sabun dan deterjen; sabun kosmetik; sampo; sediaan
kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik
untuk mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk
wajah dan tubuh; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan gigi; sediaan pengencangan payudara kosmetik;
sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan pewangi ruangan; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan
untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum
kecantikan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; toner kulit; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:42:10
540   EtiketJ222022081919

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lowanu No. 60 RT. 018 RW. 005, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, DIY, Kota
Yogyakarta, DI Yogyakarta

PT Ka Dua Empat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UNOAJA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akuntansi; Iklan termasuk distribusi bahan iklan; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan

dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Jasa akunting; Layanan perantara yang
berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Menyediakan
informasi bisnis; Penyewaan peralatan untuk periklanan; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait
dengannya; agen atau agen penjualan pesanan melalui surat; agen kerja terkait dengan pembayaran barang; agen
perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran untuk iklan dan promosi penjualan;
agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang
dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan
penyediaan barang dan jasa di internet; agen untuk penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk
mempromosikan penjualan atau layanan produk; analisa dan pengajaran manajemen; analisa manajemen atau pemberian
nasehat tentang manajemen; analisis dan penelitian pasar; beriklan di Internet untuk orang lain; iklan; jasa agen periklanan;
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jasa perantara bisnis untuk menjual dan membeli barang dan jasa; layanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran
kartu kredit; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di internet; layanan pencarian informasi di internet dengan
menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan dengan
menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan perdagangan elektronik; memberikan informasi komersial kepada
konsumen; mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan
di situs web Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer global; mempromosikan
penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; menyediakan dan
menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; menyediakan informasi penjualan barang
yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan
dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang
penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan
informasi tentang penggunaan kartu poin; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi dan distribusi periklanan, promosi,
publisitas dan pemasaran; Distribusi dan penyebaran materi iklan; Distribusi dan penyebaran materi pemasaran; Distribusi dan
penyebaran materi promosi; Distribusi deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan tanah; Distribusi materi iklan
yang bersifat tautan pada jaringan komunikasi online; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi
periklanan; Distribusi materi promosi; Distribusi materi publisitas (selebaran, prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog
untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak; Distribusi sampel; Distribusi selebaran; Distribusi
selebaran periklanan; Iklan termasuk distribusi bahan iklan; Jasa distribusi; Jasa distribusi biota-biota laut yang hidup; Jasa
distribusi dan grosir barang; Jasa distribusi ganggang; Jasa distribusi rumput laut; Jasa perdagangan/distribusi accu secara
grosir maupun eceran (ritel); Layanan bisnis dan periklanan yaitu layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan untuk
mengelola mendistribusikan dan menayangkan iklan untuk menganalisis data periklanan untuk melaporkan data periklanan
dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; Layanan distribusi dalam bidang perangkat lunak permainan komputer,
permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan komputer dan permainan video yang dapat
diunduh; Pemasaran dan promosi barang dan jasa orang lain dengan cara mendistribusikan kupon atau voucher; Pengaturan
distribusi literatur iklan sebagai respons terhadap permintaan telepon; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan
pemasaran penjualan; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang (bukan layanan-layanan
transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi dan penyebaran materi iklan; distribusi dan penyebaran
materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi iklan; distribusi iklan dan pengumuman komersial;
distribusi masalah periklanan; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi materi iklan dan
penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; distribusi
minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan silinder untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan
bagiannya; distribusi pengumuman iklan; distribusi produk untuk tujuan periklanan; distribusi prospektus; distribusi prospektus
dan sampel; distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus untuk keperluan periklanan;
distribusi prospektus, langsung atau melalui pos; distribusi sampel; distribusi sampel untuk keperluan iklan; distribusi sampel
untuk keperluan publisitas; distribusi sampel, langsung atau melalui pos; distribusi selebaran iklan; distribusi selebaran iklan
untuk orang lain; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk
keperluan periklanan; jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan pestisida dan pakaian pelindung dan
masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi
komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; jasa promosi yaitu distribusi voucer hadiah untuk
keperluan promosi dan komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya dan
melalui internet; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan
peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik,
timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar,
penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk
merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat
lunak komputer, media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan
memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer,
pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung
tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut
( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan
casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang
digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung
dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan
untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk
telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD,
rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api,
majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi
komputer untuk perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video
game, perangkat lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras
komputer, periferal komputer, program komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital
audio tape, digital versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak
permainan video dan permainan komputer  interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan
pelindung, kabel daya listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang
didistribusikan lewat email, kartu bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang
digunakan untuk aplikasi keuangan, program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata,
kaca mata (eyeglasses), kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca
mata olah raga, kaca mata renang, pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan
berenang, bingkai dan lensa untuk kaca mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle
untuk digunakan olah raga, equalizer grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan
untuk ponsel , hologram, joystick untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas
pembawa laptop, penutup laptop, lensa untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung
matahari, pelampung penyelamat, jaket penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc
perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori, penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3
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dan peralatan elektronik digital yang digenggam dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan
meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin
kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon, kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket
dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi
terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung, pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta
olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan], pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah
raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat
pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan, peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal,
kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik , kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker,
tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan kotak untuk kaca mata  (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari,
kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen
televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game ,
permainan video, mesin perekam video, program permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak
permainan video dan permainan virtual reality komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit,
wearable video display monitor; jasa-jasa promosi yaitu distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek bernilai, stempel diskon dan
kupon melalui telepon seluler dan peralatan seluler lainnya dan internet; layanan distribusi di bidang pakaian; layanan
distribusi grosir untuk anggur dan minuman beralkohol; layanan distribusi grosir untuk bir; layanan distribusi grosir untuk
makanan dan minuman; layanan distribusi grosir untuk perhiasan; layanan distribusi grosir untuk produk segar; layanan
distribusi grosir untuk teh dan kopi; membantu dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri,
termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi
dan mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim
sebelumnya; memberikan informasi tentang penerbitan kupon distribusi; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mendistribusikan materi iklan melalui berbagai metode; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan
oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan
dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri
dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; produksi dan
distribusi iklan radio dan televisi; promosi barang dan jasa untuk orang lain dengan mendistribusikan kupon, melalui skema
kartu imbalan loyalitas, melalui program kartu diskon, melalui administrasi penjualan dan skema insentif promosi yang
melibatkan stempel perdagangan, dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit, melalui acara promosi
, melalui distribusi bahan cetakan dan kontes promosi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:44:16
540   EtiketJID2022081920

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H. Agus Salim No. 45, Kebon Sirih, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10340

PT. Smart Telecom

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lely Kurniawati S.E
Grand Slipi Tower Lantai 41 suite J  Jalan S. Parman Kavling 22-24  Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 1ENGAGE powered by smartfren.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah putih dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa lisensi domain; Jasa penelusuran nama domain; Jasa perpanjangan nama domain; Layanan jejaring sosial online

yang disediakan melalui situs komunitas kolektor seni digital dan gambar kucing yang diwakili oleh non-fungible token (NFTs);
Lisensi data digital, gambar diam, gambar bergerak, audio dan teks; Menyediakan autentikasi identifikasi informasi pribadi
[jasa verifikasi identifikasi], termasuk menggunakan biometrik, pengenal wajah, autentikasi sidik jari, pengenal suara dan tipe
autentikasi lainnya berdasarkan pengukuran dan analisis dari karakteristik fisik dan kebiasaan yang unik.; Pengumpulan,
manajemen, penelitian, analisis dan evaluasi informasi yang berkaitan dengan situasi dan hukum internasional; Penyediaan
website yang menampilkan informasi konsumen terkait dengan vendor-vendor pernikahan; jasa jejaring sosial daring (online)
untuk investor yang memungkinkan perdagangan finansial/keuangan dan pertukaran mata uang digital (financial trades and
exchange of digital currency), mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa jejaring sosial daring (online) yang dapat diakses melalui
aplikasi seluler yang dapat diunduh; jasa pemberian sertifikat digital berupa tanda tangan elektronik yang menunjukkan
identitas pihak yang melakukan transaksi; jasa pendaftaran nama domain [layanan hukum]; jasa pendaftaran nama domain
untuk identifikasi pengguna pada jaringan komputer global [layanan hukum]; jasa pendaftaran nama domain, yaitu, melakukan
penelusuran nama domain untuk tujuan memberikan nasihat hukum tentang pendaftaran nama domain; jasa penyediaan
informasi keamanan melalui situs web; jasa penyediaan informasi tentang layanan hukum melalui situs web; jasa penyediaan
informasi tentang paten dan permohonan paten dari situs web; jasa penyediaan informasi tentang pengembangan privasi,
keamanan dan undang-undang tata kelola data melalui situs web; jasa sewa guna usaha nama domain internet; konsultasi
kepatuhan peraturan di bidang mata uang digital, mata uang virtual, cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital,
token digital, token kripto, dan aplikasi token utilitas; konsultasi kepatuhan peraturan di bidang mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan
aplikasi token utilitas; layanan jejaring sosial online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh.;
menyediakan situs web (website) yang menampilkan informasi tentang pengembangan privasi, keamanan, blockchain dan
teknologi buku besar yang didistribusikan (distributed ledger technologies), dan undang-undang tata kelola data (data
governance law)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:44:32
540   EtiketDID2022081921

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kompas Kp. Utan RT 001/008 Cempaka Putih, Kota Tangerang Selatan,
Banten

Fen Fen

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Box Vapor
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta batang-batang tembakau yang dipanaskan; Barang-

barang perokok untuk rokok elektronik; Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak
esensial, yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; Kartrid untuk rokok elektronik; Kotak untuk aksesoris
rokok elektronik; Kotak untuk rokok elektronik; Larutan Cair untuk digunakan dalam Rokok Elektronik; Larutan cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok
elektronik; MOD vape; POD vape; Penguap berkabel untuk rokok-rokok elektronik dan alat-alat rokok elektronik; Peralatan
pembersih dan sikat pembersih untuk rokok elektronik; Perasa, selain minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok
elektronik dan dalam perangkat untuk inhalasi pengganti tembakau yang tidak mengandung nikotin; Perasa, selain minyak
esensial, untuk rokok elektronik; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; Rokok elektronik dengan tembakau
perasa; Tempat untuk aksesoris rokok elektronik; Tempat untuk rokok elektronik; Tempat, sarung atau kantong elektronik
untuk rokok yang dapat diisi ulang daya; Tempat, sarung atau kantong pelindung dan tempat, sarung atau kantong untuk
membawa-bawa untuk rokok elektronik, perangkat rokok elektronik atau produk untuk memanaskan tembakau; Tempat,
sarung atau kantong untuk rokok elektronik; Tempat, sarung atau kantong untuk rokok elektronik yang terbuat dari kulit atau
kulit imitas; Tempered glass untuk rokok elektronik; alat pembersih rokok elektronik; batu api; cairan rokok elektronik [e-liquid];
cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok
elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran
gliserin; cartomizer untuk rokok elektronik; cerutu elektronik; corong rokok elektronik; cotton bud khusus diadaptasi untuk
rokok elektronik; e-liquid [cairan rokok elektronik]; evaporator untuk tembakau; hardcase untuk rokok elektronik; hookah
elektronik; jus tembakau untuk rokok elektronik; kabel pengganti untuk rokok elektronik; kain pembersih khusus diadaptasi
untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual diisi dengan gliserin sayuran untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan
perasa kimia dalam bentuk cair untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan propilen glikol untuk rokok elektronik;
kasing untuk rokok elektronik; katun vape; korek api cerutu listrik; kumparan pengganti untuk rokok elektronik; larutan nikotin
cair dan gel untuk digunakan dalam rokok elektronik; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; nikotin untuk
rokok elektronik; pelindung layar untuk rokok elektronik; pemantik rokok elektronik; pemegang rokok elektronik dalam mobil;
pengabut untuk rokok elektronik; penutup dekoratif untuk perangkat merokok elektronik; penutup dekoratif untuk rokok
elektronik; perangkat elektronik untuk inhalasi aerosol yang mengandung nikotin; perangkat merokok elektronik; perangkat
vaping menjadi rokok elektronik; perasa selain minyak esensial untuk penggunaan dalam rokok elektronik; perasa, selain
minyak atsiri, untuk digunakan dalam rokok elektronik; pipa merokok elektronik; rokok elektronik; rokok elektronik untuk
digunakan sebagai alternatif rokok tradisional; rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional; saring kiat;
sarung untuk rokok elektronik; selubung/wadah pelindung untuk rokok elektronik; sleeve case untuk rokok elektronik; stiker
aksesoris untuk rokok elektronik; sumbu kapas khusus untuk digunakan dalam rokok elektronik; tangki pengganti untuk rokok
elektronik; tas untuk membawa rokok elektronik; tas untuk rokok elektronik; tempat rokok elektronik; tempat, sarung atau
kantong yang terbuat dari kulit atau kulit imitasi untuk aksesoris rokok elektronik; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk
rokok elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:44:42
540   EtiketDID2022081922

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Premier Serenity Blok N No.1 Jl.KH Agus Salim Kota Bekasi 17112, Kota Bekasi,
Jawa Barat, 17112

IKSAN PRAYOGI DJOJOWIKARTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TUBEROSE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Sedap Malam
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===tepung untuk keperluan industri===
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===tepung untuk keperluan industri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:45:08
540   EtiketDID2022081923

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Burgstr. 37, D-45476 Mülheim an der Ruhr, Germany
ALDI GmbH & Co. KG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marhendra Aristanto S.H., MBA.
AAMHAS IP CONSULTANT  Perkantoran Kindo Square Blok B No. 5 Jalan Duren
Tiga Raya No. 101 Jakarta, 12760 Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lily & Dan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18, 5, 24, 25, 9, 10, 26, 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===cambuk, pakaian kuda, dan sadel; dompet penyimpan kartu [dompet kecil]; kalung, kalung anjing dan pakaian untuk

binatang; kasing kartu kredit; koper dan tas jinjing; kulit dan imitasi kulit; kulit dan kulit binatang; payung dan payung matahari;
ransel; tongkat jalan===
===popok berenang bayi===
===Handuk Bayi; Kain katun; kain ganti popok untuk bayi; kantong tidur; linen rumah tangga; tekstil dan pengganti tekstil; tirai
tekstil atau plastik===
===Ikat pinggang; oto bayi, bukan dari kertas; pakaian, alas kaki dan tutup kepala===
===Kasing yang disesuaikan untuk ponsel; kacamata pelindung dari sinar matahari===
===Masker  pelindung mulut untuk keperluan medis; Masker pelindung hidung untuk keperluan medis; Masker pelindung
pernapasan  yang terbuat dari bahan non-anyaman untuk penggunaan bedah; masker pernapasan pelindung untuk tujuan
medis; masker sanitasi===
===bunga buatan; dekorasi rambut; ikat rambut bahan kain; kancing, kait dan mata, pin dan jarum; rambut palsu; renda dan
sulaman, pita dan kepang===
===Instrumen horologis dan kronometrik; logam mulia dan paduannya; perhiasan, batu mulia dan semi mulia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:48:16
540   EtiketJID2022081924

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pantai Pede RT 005/RW 002 Dusun II, Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa
Tenggara Timur, 86763

Edi Yanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SENANG MOSE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, merah, merah marun
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Kedai yang
menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Layanan restoran dibawa pulang; Menyediakan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan;
jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan bar dan restoran; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran
dan bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan katering untuk menyediakan masakan China
atau masakan Oriental lainnya; layanan makan malam dan restoran; layanan rantai restoran; layanan restoran turis;
memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di
restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi tentang layanan restoran; restoran yang menawarkan layanan
untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji
dan layanan 24 jam; restoran, bar dan layanan katering; rumah makan cina halal===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:50:16
540   EtiketDID2022081925

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Pondok Kahuru Rt. 001 Rw. 001 Kel. Pondok Kahuru Kec. Ciomas
, Kabupaten Serang, Banten, 42464

H. MOCHAMAD ALI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AKLIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air Alkaline; Air Reverse Osmosis; Air bio energi; Air dan

minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral [minuman]; Air litium; Air mineral; Air mineral dan aerasi; Air mineral dengan
ozon; Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); Air minum berhidrogen; Air minum kesehatan berakali;
Air minum terapi bio energi anti oksidan; Air minum terapi bio energi beroksigen; Air minuman mengandung oksigen; Air
oksigen; Air pegunungan; Bahan dasar jus buah; Bubur buah untuk membuat minuman; Jus buah atau sayuran; Jus buah-
buahan bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus sari buah-buahan; Konsentrat  jus buah; Konsentrat  untuk membuat
minuman buah; Konsentrat untuk membuat jus buah; Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman bersoda (air
dengan kandungan vitamin); Minuman buah atau sayuran; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman
bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman jus buah dan sayuran
dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol;
Minuman rasa buah; Minuman sari buah; Sari buah; Sirup; Sirup Kalamansi; Sirup markisa untuk minuman; Sirup untuk
minuman; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus
buah, minuman energi dan minuman olahraga; ades [minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; air [minuman]; air aerasi;
air aerasi dengan aroma jus buah-buahan; air dalam kemasan; air glasial; air kelapa [minuman]; air mineral [minuman]; air
mineral aerasi; air mineral berkarbonasi; air mineral bersoda; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya;
air mineral dengan rasa; air minum; air minum dalam kemasan; air minum dengan kandungan mineral; air minum dengan
rasa; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air minum suling; air murni (minuman); air soda; air soda
(berkarbonasi); air tonik; air yang dimurnikan; air yang dimurnikan dengan aroma jus buah-buahan; air yang diperkaya nutrisi;
bir berbahan dasar buah; bir rasa buah; ekstrak buah tanpa-alkohol; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman;
esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk membuat minuman; esensi untuk membuat air mineral berasa, bukan
dalam sifat minyak esensial; jus buah; jus buah aerasi; jus buah campuran; jus buah markisa; koktail buah, tanpa-alkohol;
konsentrat buah dan pure digunakan untuk membuat minuman; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat jus
buah; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; labu buah; lithia water (sejenis air
mineral); minuman air perasan buah dan jus buah; minuman asam laktat (produk buah, non-susu); minuman berbahan dasar
buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman buah; minuman buah asam jawa;
minuman buah beku; minuman buah dan jus buah; minuman buah es; minuman es buah; minuman fermentasi lacto berbahan
dasar buah; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol
dengan kandungan susu; minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan berbagai macam potongan buah; minuman
rasa buah; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan rasa buah; minuman tanpa-alkohol
dengan kandungan jus buah; minuman whey; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; nektar buah, tanpa-
alkohol; persiapan untuk membuat air aerasi; punch buah, tanpa-alkohol; sari buah apel, tanpa-alkohol; sari buah mangga
tanpa alkohol; sari buah sirsak tanpa alkohol; sari buah tanpa alkohol; sediaan untuk membuat air berkarbonasi; serbuk
digunakan dalam persiapan minuman air kelapa; serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; sirup;
sirup buah untuk membuat minuman; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup dan sediaan lain
untuk membuat minuman; sirup green tea; sirup malt untuk minuman; sirup red tea; sirup rempah; sirup untuk limun; sirup
untuk membuat air mineral dengan rasa; sirup untuk membuat limun; sirup untuk membuat minuman; sirup untuk membuat
minuman berbahan dasar (air daih); sirup untuk membuat minuman rasa buah; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup
untuk membuat minuman tanpa-alkohol; sirup untuk minuman; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman;
smoothies [minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]; still water (air tanpa
karbonasi)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:50:24
540   EtiketD152022081926

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN BENTENG, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat
RISMA BETI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : HAFIZAH COSMETIC
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : GOLD dan HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik;

Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel kulit untuk penggunaan
kosmetik; Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Kain, tisu atau
penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim
untuk keperluan kosmetik; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Masker
(kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk
tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir;
Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan
perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit;
Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik;
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum pencerah (kosmetik);
Serum untuk keperluan kosmetik; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
keperluan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik;
bedak kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body
butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas
untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter
kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik
dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat tubuh untuk
keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk
keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik;
emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi
badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik;
gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel untuk penggunaan kosmetik; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; kapas dalam bentuk bola-bola,
kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk
keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang
sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan
kosmetik; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik penyegar kulit; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik
untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan
kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk
perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk
keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk
keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim
retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim
tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
untuk keperluan kosmetik; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan
kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan
kosmetik; losion kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik;
lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak
untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik;
lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
masker kosmetik; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur
kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah kosmetik; masker
wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik;
minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak
kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak
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mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat
kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak rosehip
untuk penggunaan kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan
susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk
keperluan kosmetik; paket kosmetik wajah; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah
untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih
untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil
kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah
matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi
pelembab; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan
kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik;
persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna kosmetik; pijat lilin
untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik
yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik;
produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk
perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit kosmetik; produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan
kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; salep kosmetik; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan
kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan dan produk perawatan kulit
[kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah
topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik
tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak
mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan
kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik
untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit
dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up
artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan
kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan
gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan
kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan
kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan
sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan
mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan
kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; sun block lotion untuk keperluan
kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion
untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan
kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tata rias dan pembersih tata rias
panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu
yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan
pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:50:29
540   EtiketDID2022081926

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Pegangsaan Dua KM 6 No. 8
Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. STAR SPARTA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SPARTA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Camshaft untuk mesin kendaraan; Cincin peluru untuk bantalan (ballring for bearing); Coil CDI; Con Rod Assy; Dieset
generator set / Diesel Genset; Dinamo stater  ; Dongkrak troli kendaraan [Mesin]; Filter udara untuk mesin ; Gear Counter
Shaft; Gear Kick Starter; Gear Kro As; Gear Main Shaft; Gear Oli Pomp; Gear Output; Gear Pinion; Generator ; Gerinda
genggam, listrik; Kipas untuk motor dan mesin; Kiprok; Kit karburator; Landas poros (bagian-bagian mesin); Mesin balancing
roda kendaraan; Mesin lem binding; Mesin lem buku; Mesin lem kertas; Mesin pembangkit Listrik (Generator); Mesin spooring
roda kendaraan; Noken As (mesin); Noken as untuk  mesin; Nozzle ( alat untuk mengatur hasil pembakaran mesin); Pelatuk
Klep; Peralatan penghemat bahan bakar untuk kendaraan, sepeda motor, kapal dan pesawat terbang (bagian dari mesin);
Peredam suara untuk motor dan mesin  ; Pin piston; Pompa air  ; Pompa bahan bakar untuk mesin  ; Pompa oli untuk
digunakan di motor ; Pompa oli untuk digunakan di mesin; Pompa untuk bahan bakar; Rol karet penggiling padi; Sabuk karet
untuk kipas [tidak termasuk sabuk kipas untuk mesin kendaraan darat]; Sabuk karet untuk kipas [tidak termasuk sabuk kipas
untuk mesin kendaraan darat] (bagian dari mesin); Saringan dan system saringan untuk kendaraan.; Skep Karburator; Stator
Assy; Timing gear; alat pengangkat hidraulik; alat penyemprot (mesin); alat potong untuk digunakan dengan Mesin Perkakas;
alternator untuk kendaraan darat; aparat knalpot untuk kendaraan darat; aparatur knalpot [bagian mesin]; as untuk mesin;
atomizers (bagian dari motor dan mesin); bagian-bagian mesin mekanik untuk kendaraan darat; bantalan bola; bantalan
mesin; bantalan untuk mesin; batang mesin; batang penggerak untuk mesin (motor) dan mesin (engine); batang penghubung
untuk mesin; batang penghubung untuk motor dan mesin; bearing penyangga untuk mesin; bearing untuk poros transmisi (
bagian dari mesin); blok silinder mesin untuk otomobil; bor listrik; busi untuk mesin; busi untuk mesin otomotif; busi untuk
mesin pembakaran internal; busi untuk mesin pembakaran internal kendaraan; cincin grease [bagian mesin]; cincin pelumas
(bagian dari mesin); cincin piston; cincin sambungan gasket; dinamo; dinamo sepeda; dongkrak hidrolik yang dipasang di
trailer; dongkrak pneumatis; elemen mekanis untuk kendaraan darat, yaitu, pendingin oli untuk mesin; filter (suku cadang
mesin atau motor); filter bahan bakar; filter oli; filter untuk mesin; gasket logam untuk mesin kendaraan; generator listrik;
gergaji [mesin]; injector untuk mesin; injektor; karburator; katrol tensioner untuk pengatur kecepatan elevator; katup (bagian
dari mesin); katup [bagian dari mesin]; katup [bagian pompa]; katup penutup untuk mengatur aliran cairan ke mesin; katup
tekanan (bagian dari mesin); katup tekanan [bagian mesin]; kepala silinder untuk mesin; kipas untuk motor dan mesin; knalpot
untuk motor dan mesin; koil pengapian [bagian-bagian mesin]; kompresor [mesin]; kompresor elektronik untuk kendaraan
hibrid atau kendaraan elektrik; kompresor udara untuk kendaraan; kompresor untuk pendingin udara; kopling untuk mesin;
kopling, selain untuk kendaraan darat; lengan rocker untuk motor dan mesin; magnet assy; mata gergaji [bagian-bagian
mesin]; mesin genset; mesin gerinda putar; mesin gerinda tangan; mesin hidrolik dan motor; mesin pengering spin [tidak
dipanaskan]; mesin, mesin perkakas, peralatan yang dioperasikan daya; motor listrik untuk mesin; nozel bahan bakar; nozel
pengisian bahan bakar otomatis; pegas (bagian dari mesin); pembersih udara [bagian-bagian mesin]; pengatur kecepatan
untuk mesin; penyalaan elektronik untuk kendaraan; penyaring udara untuk mobil; perkakas bor listrik untuk rumah tangga;
piston untuk mesin; piston untuk mesin kendaraan; piston untuk silinder; pompa air listrik; pompa air untuk motor dan mesin;
pompa bahan bakar untuk mesin; pompa hidrolik; pompa vakum; pompa vakum [mesin]; poros, gandar atau spindel, elemen
mesin selain kendaraan darat; puli dinamo untuk kendaraan; radiator (pendingin) untuk motor dan mesin; regulator (bagian
dari mesin); regulator [bagian mesin]; ring piston; router [Mesin Perkakas]; saringan tekanan tinggi hidrolik.; saringan udara
kendaraan; saringan untuk cairan hidrolik.; saringan untuk sistem pengereman.; silinder mesin untuk kendaraan; silinder untuk
motor dan mesin; stang piston; starter tendangan untuk sepeda motor; starter untuk motor dan mesin; stater
penghidup/matikan mesin; tali kipas untuk motor dan mesin; timing belt pulley [bagian-bagian mesin]; timing belt untuk motor
dan mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:51:11
540   EtiketDID2022081927

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Indrakila Golf 7 Rt 005 Rw 011 Pandan wangi Blimbing, Kota Malang, Jawa
Timur, 65124

Siane Kristanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAKKA NOODLE BAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam,Merah,Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:52:14
540   EtiketDID2022081928

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Darung Bawan Rt 010 Rw 000 Kel Anjir Pulang pisau Kec Kahayan Hilir Kab
Pulang pisau Prof Kalimantan selatan, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah,
74813

Ronny Ronaldie, S E

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: HANDEP HAPAKAT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna Tulisan Kata dan lukisan : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk anorganik; pupuk organik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:55:33
540   EtiketDID2022081929

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. P SUDIRMAN RT. 01 RW. 03 DESA JERU, Kabupaten Malang, Jawa Timur,
65156

OKFIANES PRIHASTUTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ECHOBAROKAH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon Kepiting; Abon Sapi; Abon babi; Abon daging; Abon ikan; Abon ikan tongkol; Abon kerang; Abon telur;

Makanan siap saji yang berasal dari pengganti unggas; Makanan siap saji yang terdiri dari pengganti ikan atau makanan laut;
Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan
sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran; Nugget tempe; abon ikan; abon tulang ikan;
bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan,
dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik,
kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing,
keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan
berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; makanan siap saji beku yang terutama
terdiri dari ikan; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari unggas; makanan siap saji terutama terdiri dari pengganti
daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; makanan siap
saji terutama terdiri dari tahu; makanan siap saji terutama terdiri dari telur; makanan siap saji yang terutama terdiri dari
unggas; nugget ayam; nugget ikan; nugget kentang parut; nugget sapi; pisang nugget===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:56:03
540   EtiketDID2022081930

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H. Agus Salim No. 45, Kebon Sirih, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10340

PT. Smart Telecom

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lely Kurniawati S.E
Grand Slipi Tower Lantai 41 suite J  Jalan S. Parman Kavling 22-24  Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 1ENGAGE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah putih dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aparatus untuk penyimpanan data yaitu perangkat elektronik digital mobile dan wearable untuk penyimpanan file teks data

audio gambar dan video; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia
dan video terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi,
kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness)
terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh, untuk digunakan bermain suatu permainan didalam komputer, tablet dan
perangkat mobile.; Aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; Chat dan email application ( software); Kartu memori Digital [SD] aman; Media yang
direkam dan dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang memungkinkan
pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan, dan kartu untuk
perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi seluler yang
memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan membeli barang
dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel.; Mobile game software;
Perangkat lunak komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang
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virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Peranti lunak
komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Peranti lunak yang menyediakan platform
perdagangan (trading) elektronik dan marketplace elektronik online; Platform berbasis website dan aplikasi yang
memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; Platform perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif;
Platform perangkat lunak yang digunakan untuk perdagangan emas secara daring/online (berbasis mobile ataupun web) di
bursa berjangka; Platform-platform pesan menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak); Software aplikasi
komunikasi melalui internet; Software penyimpanan database untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; Software untuk
survey; alat dan instrumen untuk mentransfer, menerima dan menyimpan suara, gambar dan data, baik dalam bentuk digital
maupun analog; alat elektronik digital mobile; antarmuka pemrograman aplikasi [Application Programming Interface (API)]
untuk digunakan dalam membangun aplikasi perangkat lunak; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang
mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak metronom
yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak pusat data ; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler
untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau
dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi yang dapat
diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; case diadaptasi untuk komputer notebook; kasus pelindung untuk asisten
pribadi digital [PDA]; komputer notebook; meja mixing digital; membawa tas untuk komputer notebook; nada dering dan musik
yang dapat diunduh untuk telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi
mobile; peralatan data mobile; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dengan sinyal digital dan analog; perangkat lunak
aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi
mobile untuk mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman; perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan
layanan transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat
lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi untuk layanan cloud computing; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone;
perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak application programming interface (API) untuk
memungkinkan/mengizinkan pengambilan (retrieval), mengunggah, mengakses dan mengelola data; perangkat lunak dan
aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer (software) untuk media pembelajaran; perangkat lunak komputer
dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial, membangun
aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola;
perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak komputer untuk berinteraksi dengan
platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API); perangkat
lunak komputer untuk digunakan sebagai program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”); perangkat
lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi
berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk membuat pola digital; perangkat lunak komputer untuk menambah
kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar
bergerak; perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain konsumen; perangkat lunak komputer untuk
mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan audiovisual
dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk menyediakan platform perdagangan online untuk aset digital;
perangkat lunak komputer yang membantu komputer dalam menyebarkan aplikasi paralel dan melakukan komputasi paralel;
perangkat lunak kontrol orangtua (parental control software); perangkat lunak simulasi untuk digunakan dalam komputer
digital; perangkat lunak untuk TV pintar (aplikasi); perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming interface
(API) untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak; piranti lunak komputer untuk
mempersiapkan mengkonfigurasikan mengoperasikan atau mengendalikan perangkat telepon mobile telepon seluler
perangkat periferal komputer yang dapat dikenakan periferal komputer dekoder televisi dan alat pemutar audio dan video;
platform berbasis website dan aplikasi; platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer untuk jejaring
sosial; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; platform perangkat lunak komputer untuk pengaturan
kegiatan penyewaan kendaraan; platform perangkat lunak komputer yang direkam atau  yang dapat diunduh; platform
perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; program alat pengembangan aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan
komputer genggam; program aplikasi cerdas, dapat diunduh untuk terminal nirkabel ; program komputer disimpan dalam
bentuk digital; program komputer platform perangkat lunak komputer untuk jaringan dan aplikasi komputasi awan (cloud
computing); screen saver dan perangkat lunak kertas dinding yang dapat diunduh untuk telepon genggam (mobile phones)
dan ponsel pintar (smart phones); server iklan, yaitu, server komputer untuk menyimpan iklan dan mengirimkan iklan ke situs
web (websites); sistim-sistim komputer, pesawat-pesawat komputer laptop, pesawat-pesawat komputer notebook; software
simulasi pelatihan virtual reality di bidang pendidikan; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang teknologi informasi;
tas disesuaikan untuk komputer notebook; telepon seluler digital; tempat kerja (workstation) komputer mobile yang terdiri dari
komputer notebook; unit penyiaran radio dan televisi mobile===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:56:48
540   EtiketDID2022081931

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Puri Kencana Blok J 3/42 RT.006/002  Kel. Kembangan Selatan, Kec.
Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

ALI HARTONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KGW + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Abu-abu, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
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510 Uraian Barang/Jasa : ===LAMPU HIAS; LAMPU LANTAI; Lampu CFL/LHE  / lampu hemat energi; Lampu LED; Lampu belajar; Lampu lantai;
Lampu lilin LED; Lampu malam; Lampu patri; Lampu pintar; Lampu spot; Lampu suasana LED; Lampu surya; Lampu tegak;
Lampu untuk di dinding; Lampu untuk penerangan dalam ruangan; Lampu untuk penerangan industrial; Lampu untuk
penerangan jalan umum; Lampu untuk penerangan kantor; Lampu untuk penerangan luar ruangan; Lampu untuk penerangan
restoran; Lampu untuk penerangan rumah; Lampu untuk penerangan taman; Selongsong lampu; akuarium lampu; bola lampu
LED; bola lampu neon kompak [CFL]; gelas lampu; kap lampu; lampu; lampu LED kuku; lampu akuarium; lampu belakang
mobil; lampu bertenaga surya; lampu cadangan untuk kendaraan darat; lampu curling; lampu dekoratif; lampu dekoratif untuk
liburan; lampu depan untuk tujuan pencahayaan; lampu directional untuk sepeda; lampu discharge; lampu elektrik dan
peralatan penerangan lainnya; lampu gantung; lampu halogen; lampu helm; lampu jalan; lampu kepala mobil; lampu kerja;
lampu keselamatan; lampu keselamatan LED; lampu klieg; lampu laboratorium; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu langit-
langit; lampu lilin; lampu lilin LED; lampu malam listrik; lampu meja; lampu menyelam; lampu neon; lampu penerangan
komersial; lampu pijar; lampu reflektor; lampu rem untuk kendaraan; lampu sepeda; lampu sepeda motor; lampu siklus; lampu
sorot; lampu sorot untuk digunakan pada kendaraan; lampu studio; lampu taman; lampu tembak; lampu tenaga surya; lampu
trailer perahu; lampu untuk kendaraan; lampu untuk mobil; lampu untuk penggunaan outdoor; lampu untuk tenda; lampu
utilitas portabel; light-emitting diode [LED] bawah air lampu; light-emitting diode [LED] lampu; light-emitting diode [LED] lampu
lanskap; light-emitting diode [LED] lampu suasana hati; membaca lampu; perangkat anti-silau untuk kendaraan [lampu fitting];
perlengkapan lampu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 14:59:13
540   EtiketDID2022081932

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gudang Kawasan Industri Candi Blok E No. 27  , Jl. Gatot Subroto, Purwoyoso,
Ngaliyan, Kota Semarang – Jawa Tengah
, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50184

CV METANOIAWEAR INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: METASPORT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===baju olah raga; celana olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 15:00:34
540   EtiketJID2022081933

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum MM Blok C-7 No.5, RT 008 RW 007, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13960

TRI RAHARJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOP SDGs AWARD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Kuning, Biru, Coklat, Hijau, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Mengatur penyelenggaraan upacara

penghargaan; Menyediakan publikasi online; Produksi audio dan/atau rekaman video; Produksi rekaman; Publikasi dengan
media elektronik; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; mengatur upacara
penghargaan untuk tujuan hiburan; organisasi kompetisi dan upacara penghargaan; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga
dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian
penghargaan untuk keperluan hiburan; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak;
produksi podcast video; produksi rekaman audio; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman suara; publikasi buku,
majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi buku, majalah, dan teks-teks lain, selain teks publikasi; publikasi majalah
elektronik online; publikasi majalah, katalog dan prospektus; publikasi online majalah elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 15:00:47
540   EtiketDID2022081934
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl.asia no262h medan, Kota Medan, Sumatera Utara
kianwin tanuwijaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FORT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam,putih
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Atap plastik; Deck Lantai terbuat dari PVC untuk bangunan; Jendela PVC; Membran atap PVC; Pintu PVC; Pipa PVC

(Polivinil klorida); Pipa Plastik; Pipa yang terbuat dari plastik hdpe + hydrocarbon barrier khusus (zat aditif) yang diperkuat
dengan pita benang aramid dan digunakan untuk menyalurkan cairan dan gas alam bertekanan tinggi; Plafon PVC; Plafon-
plafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari PVC; Plafon-plafon yang sudah berbentuk digunakan
untuk atap yang terbuat dari plastik; Strip berlapis dari bahan plastik (PVC) untuk aplikasi untuk bekerja permukaan, perabotan
tepi atau panel dekoratif untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi.; atap gelombang plastik; bingkai jendela dari
plastik; dinding pvc; genteng plastik; gifsum/lembaran terbuat dari plastik / PVC; katup air-pipa, bukan dari logam atau plastik;
kusen PVC; lis plafon pvc; papan dinding plastik; papan lantai plastik; pipa plastik untuk keperluan pipa ledeng; pipa plastik
untuk membawa gas alam; saluran plastik untuk drainase; saluran plastik untuk drainase dan irigasi; saluran plastik untuk
irigasi; ubin langit-langit plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 15:03:04
540   EtiketDID2022081935

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Aria Putra Gang H. Betong RT. 007 RW. 018 Kel. Kedaung, Kota Tangerang
Selatan, Banten

Ebit Kumala Putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marta Yudha Syahwalul S.H.
Jl. Makom Raya No. 54 Jatikramat Kota Bekasi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TERNADO & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bretel [suspender]; Busana Muslim; Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat pinggang; Kain atau kulit penutup kaki; Kelom;

Kerudung kepala; Kopiah; Mantel tahan dingin; Masker penutup mata untuk tidur; Pakaian; Pakaian Tidur; Pakaian jadi untuk
pria-wanita dan anak-anak; Pakaian olahraga; Pakaian untuk olahraga; Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup telinga;
Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Songkok (Peci); Tutup kepala; alas kaki; alas kaki khusus untuk olahraga; ban
pinggang (pakaian); bolero; cadar; celana panjang; celana pendek; celemek; dasi; daster; gaun; jaket; jas [pakaian bisnis];
jilbab; kaos; kaos kaki; kaos oblong; kaos singlet; kaus olahraga; korset; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat
dari kain, kulit atau kulit imitasi; masker wajah musim dingin [pakaian]; pakaian bayi; penutup untuk tabi; rompi; sandal; sarung
tangan; sarung tangan musim dingin; selendang [pakaian]; selop; sepatu; sepatu baseball; sepatu bot; seragam baseball;
setelan untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; stoking; syal; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali celana; topi; topi baseball;
topi renang; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 15:05:52
540   EtiketDID2022081936

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rajawali A2/4 Perum Uns V Palur, RT/RW: 001/023, Kel. Ngringo, Kec. Jaten,
Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 57731

WONG KIM FOK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUPSTAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 11
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris keselamatan untuk peralatan dan pipa air atau gas; Aksesoris pengatur untuk peralatan dan pipa air atau gas;
Cock untuk jalur pipa [keran]; Keran; Keran air minum; Keran untuk pipa; Pipa cabang menjadi bagian dari pendingin udara;
Pipa cabang menjadi bagian dari perlatan penyejuk udara; Pipa instalasi AC; Pipa untuk instalasi gas; Saluran air untuk kamar
mandi; Saringan air untuk keperluan sanitasi; Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; aerator hemat air kran; air
mancur; air mancur dalam ruangan; air mancur hias; aksesoris keselamatan untuk air atau aparat gas dan pipa; aksesoris
pengaturan untuk aparat dan pipa air atau gas; alat pengatur untuk pengolahan air; alat pengontrol tekanan (alat pengatur)
untuk alat pengolahan air; aparatur asupan air; aparatus untuk memurnikan air keran; bak jet hot; bath tub jet; bilik atau box
pancuran mandi; bola pelampung untuk tangki toilet; buang pipa untuk bak mandi; buang pipa untuk instalasi sanitasi; filter air;
filter kran; instalasi kamar mandi; instalasi mandi mandi; jet air; jet air untuk digunakan di bak mandi; jet air untuk digunakan di
kolam air panas; katub keran; katup air; katup bola; katup kontrol mandi; katup pancuran; katup pengontrol air untuk keran;
katup pipa air; kepala pancuran; kepala pancuran genggam; keran air; keran air pancur; keran saluran pipa; keran untuk pipa;
keran untuk pipa dan saluran pipa; keran yang digunakan untuk kamar mandi; keranjang saringan  untuk bak cuci; kran hemat
air; kran mixer untuk pipa air; kran otomatis; kran tunggal tuas untuk tenggelam; kran untuk pipa dan pipa; lantai saluran;
mangkuk toilet dengan air jet bidet terintegrasi; mengatur aksesoris untuk pipa gas dan jalur; mengatur dan keamanan
aksesoris untuk pipa gas; mengatur peralatan untuk instalasi pipa gas; mesin cuci untuk kran air; pancuran air minum;
pancuran air untuk mandi; pancuran portabel dan pancurang tangan; pegangan kran; pegangan siram untuk toilet; pelampung
closet; pelampung untuk tangki jamban; pemanas air; pencampuran katup untuk kran; pengatur pancuran air bukan elektronik;
penyemprot kepala pancuran; penyemprot kran; penyiraman instalasi, otomatis; peralatan dan perkakas pengaturan untuk
pipa air; peralatan pengaman untuk pipa air atau gas; perlengkapan pipa kamar mandi; pipa [bagian dari instalasi sanitasi];
pipa air untuk instalasi sanitasi; pipa boiler [tabung] untuk instalasi pemanas; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi
cekungan pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi wastafel
pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi; pipa menjadi bagian dari instalasi sanitasi; pipa
panas pembuangan panas untuk kendaraan; pipa untuk boiler pemanasan; pusaran air-jet aparat; saluran air instalasi;
saringan untuk saluran pembuangan air dikamar mandi; saringan-saringan (filters) air keran rumah tangga, bukan elektrik;
shower penyemprot [pipa fitting];  alat pembersih untuk keran air;  keran air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 15:06:07
540   EtiketDID2022081937

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. BOJONG NANGKA RT. 002 RW. 029 KEL. BOJONG NANGKA - KEC. KELAPA
DUA, Kabupaten Tangerang, Banten

AGIN, S.Kom

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIOW ASELI HOKI DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mie; kwetiau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 15:07:29
540   EtiketJID2022081938

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cijawura Hilir, Kota Bandung, Jawa Barat, 40286
Indra Muhamad Endru

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: alurafotografi
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan

berbagi (sharing) gambar dan video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 15:07:44
540   EtiketDID2022081939

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Burgstr. 37, D-45476 Mülheim an der Ruhr, Germany
ALDI GmbH & Co. KG
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marhendra Aristanto S.H., MBA.
AAMHAS IP CONSULTANT  Perkantoran Kindo Square Blok B No. 5 Jalan Duren
Tiga Raya No. 101 Jakarta, 12760 Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: L&D
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18, 5, 24, 25, 9, 10, 26, 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===cambuk, pakaian kuda, dan sadel; dompet penyimpan kartu [dompet kecil]; kalung, kalung anjing dan pakaian untuk

binatang; kasing kartu kredit; koper dan tas jinjing; kulit dan imitasi kulit; kulit dan kulit binatang; payung dan payung matahari;
ransel; tongkat jalan===
===popok berenang bayi===
===Handuk Bayi; Kain katun; kain ganti popok untuk bayi; kantong tidur; linen rumah tangga; tekstil dan pengganti tekstil; tirai
tekstil atau plastik===
===Ikat pinggang; oto bayi, bukan dari kertas; pakaian, alas kaki dan tutup kepala===
===Kasing yang disesuaikan untuk ponsel; kacamata pelindung dari sinar matahari===
===Masker  pelindung mulut untuk keperluan medis; Masker pelindung hidung untuk keperluan medis; Masker pelindung
pernapasan  yang terbuat dari bahan non-anyaman untuk penggunaan bedah; masker pernapasan pelindung untuk tujuan
medis; masker sanitasi===
===bunga buatan; dekorasi rambut; ikat rambut bahan kain; kancing, kait dan mata, pin dan jarum; rambut palsu; renda dan
sulaman, pita dan kepang===
===Instrumen horologis dan kronometrik; logam mulia dan paduannya; perhiasan, batu mulia dan semi mulia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 15:09:49
540   EtiketDID2022081940

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Caiho No.12A, RT.007 RW.001, Kel. Roa Malaka, Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

TINJAN SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: E-GRADE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, MERAH, ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kartu Poker; Kartu Remi; hanafuda [kartu remi Jepang]; hanafuda playing cards [Permainan kartu Jepang]; hwatu [kartu

remi Korea]; kartu bingo; kartu domino; kartu perdagangan untuk permainan; kartu permainan; permainan kartu; uta-garuta
[kartu remi Jepang]; uta-garuta playing cards [permainan kartu Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 15:10:02
540   EtiketDID2022081941

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H. Agus Salim No. 45, Kebon Sirih, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10340

PT. Smart Telecom

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lely Kurniawati S.E
Grand Slipi Tower Lantai 41 suite J  Jalan S. Parman Kavling 22-24  Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 1ENGAGE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah putih dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang cetakan untuk keperluan periklanan; Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering,

kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-
surat kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan
pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis,
penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener
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(alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas),
perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis
(mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk
keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu
main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu
nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita
printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat
dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong plastik, sampul plastik.; Barang-barang terbuat dari
kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis; Brosur informasi yang dicetak;
buku; buku musik cetak; kartu ucapan; majalah cetak di bidang musik; majalah musik; majalah-majalah; pamflet tercetak;
penanda buku; poster; stiker.; Buku kerja harian; Buku tulis; Majalah cetak dalam bidang penyelenggaraan forum periklanan,
forum ekonomi, forum produk baru dan teknologi dan forum promosi; Materi periklanan yang dicetak; Pamflet dalam hal
periklanan; Pamflet panduan; Poster periklanan; Publikasi cetak untuk bisnis periklanan; Publikasi yaitu buku pegangan
pengajaran, buku teknis, brosur, buku, poster, desain dan kertas perencanaan; alat tulis kantor; alat tulis kertas kantor; barang
cetakan digital; buku; buku besar [buku]; buku data; buku harian saku; buku memo; buku saku/buku kecil; formulir aplikasi
kegiatan devisa; formulir aplikasi kredit; formulir aplikasi penukaran uang (money changer); formulir aplikasi transfer; katalog
yang terkait dengan peralatan telekomunikasi, telepon mobil perangkat elektronik genggam dan digital mobil untuk
mengirimkan dan menerima panggilan telepon, faks, surat elektronik, video, pesan singkat, musik, pekerjaan audiovisual dan
multimedia lainnya serta data digital lainnya; kebutuhan alat tulis dan kantor, kecuali furnitur; kertas cetak digital; lemari untuk
alat tulis [keperluan kantor]; mesin dispenser klip kertas otomatis untuk penggunaan kantor atau alat tulis; notebook dengan
spiral; notebook kertas; notebook kertas kosong; notebook perjalanan; notebook stenograf; pamflet di bidang penjualan real
estat; pamflet iklan; pamflet tercetak; pembagi notebook; publikasi tercetak  yang terkait dengan teknologi, teknologi digital dan
gawai; publikasi yang terkait dengan teknologi, teknologi digital dan gawai tercetak; souvenir untuk program acara; stiker peka
tekanan untuk aplikasi kendaraan; tas souvenir panji-panji kertas; transfer sensitif tekanan [decalcomanias] untuk aplikasi ke
kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 15:11:17
540   EtiketDID2022081942

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Raya Bintaro Jaya, Anggrek Loka B2-21., Kota Tangerang Selatan, Banten
Orissa Raihandiva

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Buntari Ceramic Studio
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===karya seni yang terbuat dari keramik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 15:11:30
540   EtiketDID2022081943

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Simpang DPS XI No. 61, RT.003/RW.010, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambi
Kerep, Kota Surabaya, Jawa Timur

A. J. HARIJANTO SURADJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: XIGAI + LOGO XG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Balsem untuk keperluan medis; Gula-gula yang mengandung obat; Jamu; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional;

Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman
kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman mengandung obat; Obat-obatan tradisional; Ramuan obat tradisional
Cina; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi; Suplement; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; aerosol-aerosol
yang mengandung obat; desinfektan untuk keperluan sanitasi; ekstrak tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan;
gel untuk penggunaan dermatologis; gula diet untuk keperluan medis; gula untuk keperluan medis; jel-jel yang mengandung
obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim-krim yang mengandung obat; losion untuk keperluan farmasi; lotion obat untuk
kulit terbakar; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman obat; minyak ikan yang dapat dimakan untuk
tujuan medis; minyak obat; obat-obatan; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk keperluan manusia; pastilles untuk
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keperluan farmasi; plester perekat untuk keperluan medis; preparat kimia untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan
farmasi; salep kulit terbakar; salep untuk keperluan farmasi; salep-salep yang mengandung obat; sediaan antibakteri; sediaan
bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan vitamin; suplemen diet propolis; tanaman
obat dalam bentuk kering atau diawetkan; teh obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 15:12:39
540   EtiketDID2022081944

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Puri Kencana Blok J 3/42 RT.006/002  Kel. Kembangan Selatan, Kec.
Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

ALI HARTONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KGW
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===LAMPU HIAS; LAMPU LANTAI; Lampu CFL/LHE  / lampu hemat energi; Lampu LED; Lampu belajar; Lampu lantai;

Lampu lilin LED; Lampu malam; Lampu patri; Lampu pintar; Lampu spot; Lampu suasana LED; Lampu surya; Lampu tegak;
Lampu untuk di dinding; Lampu untuk penerangan dalam ruangan; Lampu untuk penerangan industrial; Lampu untuk
penerangan jalan umum; Lampu untuk penerangan kantor; Lampu untuk penerangan luar ruangan; Lampu untuk penerangan
restoran; Lampu untuk penerangan rumah; Lampu untuk penerangan taman; Selongsong lampu; akuarium lampu; bola lampu
LED; bola lampu neon kompak [CFL]; gelas lampu; kap lampu; lampu; lampu LED kuku; lampu akuarium; lampu belakang
mobil; lampu bertenaga surya; lampu cadangan untuk kendaraan darat; lampu curling; lampu dekoratif; lampu dekoratif untuk
liburan; lampu depan untuk tujuan pencahayaan; lampu directional untuk sepeda; lampu discharge; lampu elektrik dan
peralatan penerangan lainnya; lampu gantung; lampu halogen; lampu helm; lampu jalan; lampu kepala mobil; lampu kerja;
lampu keselamatan; lampu keselamatan LED; lampu klieg; lampu laboratorium; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu langit-
langit; lampu lilin; lampu lilin LED; lampu malam listrik; lampu meja; lampu menyelam; lampu neon; lampu penerangan
komersial; lampu pijar; lampu reflektor; lampu rem untuk kendaraan; lampu sepeda; lampu sepeda motor; lampu siklus; lampu
sorot; lampu sorot untuk digunakan pada kendaraan; lampu studio; lampu taman; lampu tembak; lampu tenaga surya; lampu
trailer perahu; lampu untuk kendaraan; lampu untuk mobil; lampu untuk penggunaan outdoor; lampu untuk tenda; lampu
utilitas portabel; light-emitting diode [LED] bawah air lampu; light-emitting diode [LED] lampu; light-emitting diode [LED] lampu
lanskap; light-emitting diode [LED] lampu suasana hati; membaca lampu; perangkat anti-silau untuk kendaraan [lampu fitting];
perlengkapan lampu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 15:14:17
540   EtiketDID2022081945

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN.MASJID, RT/RW 000/000, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, 69163
MOHAMMAD MOSLEH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: california
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : tulisan warna gold dengan background hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bibit parfum; air parfum; eau de parfum; minyak parfum; parfum; parfum cair; sachet parfum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 15:14:35
540   EtiketJID2022081946

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: AIA Central, Lv. 31, Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12930

PT BRO LEGAL INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Bro Legal
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas (Kuning Emas), Biru (Biru Dongker), Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa advokasi hukum; jasa dukungan hukum; jasa hukum; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak kekayaan

intelektual; jasa hukum yang berkaitan dengan pembentukan dan pendaftaran perusahaan; jasa hukum yang berkaitan
dengan pendaftaran merek dagang; jasa konsultasi hukum; jasa lisensi kekayaan intelektual di bidang merek dagang [layanan
hukum]; jasa pembuatan akta tanah [layanan hukum]; jasa pemesanan untuk layanan hukum; jasa penyediaan informasi
tentang layanan hukum melalui situs web; jasa penyediaan informasi, penasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan
masalah hukum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 15:15:18
540   EtiketDID2022081947

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rosentalstrasse 67
4058
Basel
Switzerland

SYNGENTA CROP PROTECTION AG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Raden Prista Devina S.H.,
PT Mirandah Asia Indonesia  Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78  Setia Budi Kota Jakarta Selatan  Dki Jakarta  112910

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CENTRIGO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan plastik untuk kemasan; barang cetakan; kertas dan karton; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan

pengemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 15:16:00
540   EtiketDID2022081948

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Centennial Tower, Lantai 29, Unit D-F, Jl Jend Gatot Subroto Kav 24-25, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. SUMBER CAHAYA INTERNATIONAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: B&B Bening and Beauty
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim ,

losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Cairan untuk rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk
keperluan kosmetik; Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur
untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau
penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk
anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk bulu mata;
Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa;
Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Maker wajah
(Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak untuk mandi berendam untuk
keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket
masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik;
Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Produk kosmetik;
Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
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keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir;
Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan
perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit;
Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan
perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-
sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum
pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu
pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Toner wajah (kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan
kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak
kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk
keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter
kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cat badan lateks cair
untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik;
colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan
kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien
rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi
wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian;
garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan
kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah
[kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik;
handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik;
hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk
kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan
kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik
dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak
mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan
sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan
pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional
menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional
menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan
perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung vitamin; krim after-sun untuk
keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim
dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim
kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata;
krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit
yang adil untuk keperluan kosmetik; krim malam [kosmetik]; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk
keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit
[kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan
kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik;
krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah
untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; lilin untuk keperluan kecantikan; linen untuk penggunaan
kosmetik; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion
kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion
mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion
pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk
keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh
pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
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perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik;
masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik];
minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan
kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya
untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak
parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari
[kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak rosehip untuk
penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan
kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan
kulit; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik
wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta
kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari
untuk bibir [kosmetik]; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut
untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan
kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk
kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan
kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan
kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik;
petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin
untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik
yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer
kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan
kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
kulit kosmetik; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk
keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik];
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan];
sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit
dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering
selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk
melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit;
sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut
dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk
perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan
mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari
kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri
[kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan;
sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat
untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit
kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan
pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan phytocosmetic; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk
keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias
rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal
untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik];
susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama
untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk
TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah
untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu
diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan perawatan kulit; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang
diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi
dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan
kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut
untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut; ===

Halaman 161 dari 1015



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 15:19:52
540   EtiketDID2022081949

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Fuhai Information Port 419 Qiaotou Community, Fuhai Street Baoan Dist., Shenzhen
Shenzhen Huangchao Apparel Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Suryani S.E.
Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEAKEY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3, 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; bulu mata palsu; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik;

kosmetik alis; kuku palsu; masker kecantikan; pengkilap bibir; pensil kosmetik; perekat untuk kelopak mata ganda; pewarna
untuk keperluan toilet; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan mandi, bukan untuk
keperluan medis; sediaan pembersihan===
===Spons untuk keperluan rumah tangga; botol; cetakan es batu; kain untuk membersihkan; pembakar parfum; peralatan
dapur; peralatan kosmetik; peralatan toilet; peralatan untuk keperluan rumah tangga; peralatan untuk menghilangkan make-
up; puff bedak; sarung tangan untuk keperluan rumah tangga; sikat rias; spons make-up; wadah untuk keperluan kamar
mandi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 15:20:05
540   EtiketDID2022081950

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN ARJUNA SELATAN NO 4, KEMANGGISAN, PALMERAH, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. ACE WIJA INTERNASIONAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WIJA SOJU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : WIJA
591 Uraian Warna : HITAM DAN MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 33
510 Uraian Barang/Jasa : ===Absinthe (minuman beralkohol); Anggur suling; Aquavit (sejenis arak yang disuling khas Skandinavia); Arak Masak Hon

Mirin; Arak Masak Ryorishu; Arak masak; Arak yang disuling; Aroma essens alkohol; Beram; Bitters (minuman keras) sebagai
perangsang nafsu makan; Brendi (minuman beralkohol); Brendi untuk memasak; Campuran eggnog (minuman susu telur)
beralkohol; Cognac (sejenis arak yang disuling); Cuka Apel; Curacao (minuman keras); Fruit-Wine (minuman anggur
beralkohol); Grape-wine (minuman anggur beralkohol) bersoda; Keranjang hadiah minuman anggur beralkohol; Kirsch
(minuman beralkohol); Koktail (minuman beralkohol) dalam bentuk minuman beku; Minuman Tuak; Minuman alkohol pre-mix
(selain yang berbahan dasar bir); Minuman anggur beralkohol (fortified wines); Minuman anggur beralkohol dilindungi oleh
sebutan asal "Champagne"; Minuman anggur beralkohol rendah yang mengandung tidak lebih dari 1,15% volume alkohol;
Minuman anggur beras yang tidak disaring (Tag-ju); Minuman arak (portable); Minuman arak Cina berbahan dasar sorgum;
Minuman arak anggur dilindungi oleh sebutan asal "Armagnac"; Minuman arak anggur yang dilindungi oleh sebutan asal
"Cognac"; Minuman arak dari buah-buahan; Minuman arak dilindungi oleh sebutan asal "Tequila" diresapi dengan vitamin;
Minuman arak sari apel yang dilindungi oleh daerah  asal "Calvados"; Minuman beralkohol; Minuman beralkohol (kecuali bir);
Minuman beralkohol (kecuali bir) termasuk minuman wine; Minuman beralkohol berbahan dasar tea; Minuman beralkohol dari
ekstrak buah-buahan; Minuman beralkohol destilasi seperti whisky, brandy, vodka, rum, gin, liquers; Minuman beralkohol hasil
fermentasi atau tanpa destilasi seperti anggur, anggur putih, sake, sari buah apel; Minuman beralkohol perangsang nafsu
makan; Minuman beralkohol sebagai perangsang nafsu makan, dengan bahan dasar minuman keras beralkohol; Minuman
brem berfermentasi (mengandung alkohol); Minuman brendi; Minuman brendi (dari buah); Minuman campuran yang
mengandung alcohol (kecuali bir); Minuman destilasi; Minuman keras Cina yang disuling; Minuman keras Jepang dengan
kandungan ekstrak mamushi-snake; Minuman keras Jepang dengan kandungan ekstrak prem Asia; Minuman keras Jepang
dengan kandungan ekstrak ramuan (tumbuhan); Minuman keras Jepang dengan kandungan pinus; Minuman keras Korea
yang disuling; Minuman keras aprikot Jepang; Minuman keras berbahan dasar kopi; Minuman keras berbahan dasar wiski
khas Scotch; Minuman keras daiquiris beku; Minuman keras wiski dengan tambahan rasa; Minuman malaga berfermentasi
(mengandung alkohol); Minuman wine; Pati alcohol; Permen coklat isi termasuk yang berisi anggur cair dan alkohol; Perry
(minuman bralkohol); Piket minuman yang dibuat dengan merendam ampas perasan buah anggur dalam air; Ragi buatan
untuk membuat wine (minuman anggur beralkohol); Ragi untuk membuat Wine (minuman anggur beralkohol); Rum (minuman
beralkohol); Rum (minuman beralkohol) dengan tambahan vitamin; Rum punch (minuman beralkohol); Saguer; Sambuca
(minuman beralkohol); Scotch (minuman beralkohol khas Skotlandia); Sediaan koktail wine (minuman anggur beralkohol);
Sediaan untuk membuat minuman beralkohol; Sherry (minuman beralkohol khas Spanyol); Tequila; Vermouth (sejenis wine);
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Vodka; Whisky khas Kanada; Wine (Minuman anggur) rendah alkohol; Wine (minuamn anggur beralkohol sebagai pembuka
sebelum makan untuk merangszng nafsu makan); Wine (minuman anggur beralkohol dengan tambahan beras kuning); Wine
(minuman anggur beralkohol); Wine (minuman anggur beralkohol) acanthopanax; Wine (minuman anggur beralkohol)
bersoda; Wine (minuman anggur beralkohol) manis; Wine (minuman anggur beralkohol) meja; Wine (minuman anggur
beralkohol) merah; Wine (minuman anggur beralkohol) putih; Wine (minuman anggur beralkohol) still; Wine (minuman anggur
beralkohol) stroberi; Wine (minuman anggur beralkohol) untuk memasak; Wine (minuman anggur manis Jepang beralkohol
yang mengandung ekstrak ginseng dan kulit cinchona; Wine (minuman beralkohol dari buah-buahan); Wine buah salak; Wine-
mulled (minuman anggur beralkohol); Wiski (single grain whisky) khas Skotlandia; Wiski (single malt whisky); Wiski (single
malt whisky) khas Skotlandia; Wiski Irlandia; Wiski khas Amerika; Wisky (beralkohol); absinthe koktail (minuman beralkohol
dengan perisa adas); adas manis [minuman keras]; aguardiente [arak tebu]; aguardiente [minuman beralkohol yang disuling];
alcoholic perry (minuman beralkohol dari fermentasi buah pear); alcoholic punch (minuman beralkohol); alcopop (minuman
beralkohol dengan kandungan alkohol yang rendah); alkohol (minuman) beras; amaro [minuman keras herbal]; amontillado
(sejenis wine (minuman anggur beralkohol)); anisette [minuman keras]; arak beras suling; armagnac (minuman sejenis brandy
khas Perancis); arrack [arak]; awamori [arak beras suling]; bahan pengganti sake; baijiu [Minuman beralkohol suling Cina];
basi [minuman beralkohol yang difermentasi]; bitters (minuman keras); bokbunjaju [minuman anggur beralkohol raspberry
hitam]; bourbon (minuman berlakohol); brendi (minuman keras) ceri; cachaça (minuman arak khas Portugis); cachaça
[minuman beralkohol yang disuling]; calvados (minuman sejenis brandi dari buah apel atau pear); campuran Wiski (minuman
beralkohol); campuran daiquiri (koktail) beralkohol; campuran koktail (minuman beralkohol); campuran margarita (koktail)
beralkohol; campuran mojito (koktail) beralkohol; campuran wiski (minuman beralkohol) grain khas skotlandia; campuran wiski
(minuman beralkohol) khas Skotlandia; campuran wiski (minuman beralkohol) malt khas skotlandia; cava [minuman anggur
beralkohol bersoda]; champagne (minuman keras); champagne (minuman keras) cocktails; cider; cordial (minuman keras khas
Amerika Utara); cordials [minuman beralkohol]; cream liqueurs (minuman keras dengan kandungan krim susu); crème liqueurs
(minuman keras dengan penambahan gula); daiquiris (minuman sejenis koktail dengan kandungan rum); dessert wines
(minuman beralkohol); digester [minuman keras dan arak]; eggnog (minuman susu telur) beralkohol; ekstrak alkohol; ekstrak
buah beralkohol; ekstrak minuman beralkohol; gaolian-jiou [arak Cina berbasis sorgum]; gin (minuman beralkohol); grape wine
(minuman beralkohol dari buah anggur); grappa (minuman beralkohol); hard cider (arak apel dengan kandungan alkohol dari
buah apelnya); koktail (minuman anggur beralkohol) putih; koktail (minuman beralkohol) dalam bentuk gelatin dingin; koktail
(minuman beralkohol) dalam bentuk gelatin yang tidak dingin; koktail *; koktail Wine (minuman anggur beralkohol) bersoda;
koktail Wine (minuman anggur beralkohol) merah; koktail beralkohol yang mengandung susu; koktail brendi (minuman
beralkohol); koktail dengan kandungan Gin (minuman beralkohol); koktail rum (minuman beralkohol); koktail tequila; koktail
vodka; koktail wiski; laojiou [Minuman keras Cina]; limoncello [lemon liqueur]; liqueurs (minuman beralkohol); liquors [minuman
beralkohol]; makgeolli [anggur beras tradisional Korea]; margarita (minuman beralkohol); mead [hidromel]; mezcal (minuman
beralkohol); minuman alkohol berkarbonasi, kecuali bir; minuman alkohol rendah; minuman arak dilindungi oleh sebutan asal
"Mezcal"; minuman arak dilindungi oleh sebutan asal "Tequila"; minuman beralkohol (malt), kecuali bir; minuman beralkohol
berbahan dasar minuman keras (Liquor); minuman beralkohol berbahan dasar wine (minuman anggur beralkohol); minuman
beralkohol bersoda; minuman beralkohol dengan rasa cokelat; minuman beralkohol dengan rasa kopi; minuman beralkohol
dengan rasa teh; minuman beralkohol distilasi berbahan dasar biji-bijian; minuman beralkohol rendah, kecuali bir; minuman
beralkohol rendah, kecuali bir, mengandung tidak lebih dari 1,15% volume alkohol; minuman beralkohol rendah, kecuali bir,
mengandung tidak lebih dari 1,2% volume alkohol; minuman beralkohol sebelum dicampur, selain bir; minuman beralkohol
yang disuling; minuman beralkohol yang mengandung buah; minuman beralkohol, esens dan ekstrak; minuman beralkohol,
kecuali bir; minuman berbahan dasar kopi beralkohol; minuman berbahan dasar rum (minuman beralkohol); minuman
berbahan dasar wine (minuman anggur beralkohol); minuman buah beralkohol; minuman buah beralkohol yang disuling;
minuman campuran anggur beralkohol; minuman energi beralkohol; minuman keras (herbal); minuman keras [suling];
minuman keras beraroma [minuman beralkohol]; minuman keras berasa peppermint; minuman keras berbahan dasar wiski;
minuman keras blackcurrant; minuman keras dan minuman keras; minuman keras dari buah-buahan; minuman keras dengan
kandungan cokelat; minuman keras dengan kandungan kopi; minuman keras dengan kandungan krim; minuman keras yang
beraroma ekstrak pinus; minuman keras yang beraroma ekstrak prem Jepang; minuman keras yang mengandung ekstrak
mamushi-snake; minuman keras yang mengandung ekstrak ramuan (tumbuhan); minuman keras, arak, dan minuman
beralkohol; minuman koktail buah beralkohol; minuman malt beralkohol dengan aroma, kecuali bir; minuman spirit beraroma;
minuman wiski; minuman yang disuling; mojitos (minuman beralkohol); nira [minuman beralkohol berbahan dasar tebu]; ouzo
(minuman beralkohol); pendingin anggur [minuman beralkohol]; piquette (minuman beralkohol); pommeau (minuman
beralkohol dari Perancis); port wines (minuman anggur beralkohol khas Portugis); pure malt whisky (minuman beralkohol);
rosé wines (minuman beralkohol); rum jus tebu; rye whisky (Minuman beralkohol); sake (minuman beralkohol); sangria
(minuman beralkohol); saos sari tape untuk memasak (angciu); sari apel beralkohol; schnapps (minuman beralkohol); sediaan
koktail beralkohol; sediaan koktail terutama terdiri dari arak suling dan termasuk bir; shirozake [minuman keras campuran
beras Jepang]; shochu [minuman arak suling khas Jepang]; shochu [minuman arak]; soju [minuman arak suling khas Korea];
spirit [minuman arak]; tequila dengan kandungan vitamin; wine buah bersoda; wine dan wine bersoda; wiski; wiski (minuman
anggur beralkohol) malt; wiski (minuman beralkohol) bourbon; wiski bourbon; wujiapie-jiou [Minuman keras Cina]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 15:21:13
540   EtiketJID2022081951

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yupiter Raya N0. 11 RT/RW 004/002 Sekejati, Kota Bandung, Jawa Barat, 40286
Dian Massita Desiana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WE KNOW PROPERTY
Merek Kata

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Warna Putih dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan

seperti agen dan makelar property, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan property===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 15:26:32
540   EtiketJID2022081952

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H. Agus Salim No. 45, Kebon Sirih, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10340

PT. Smart Telecom

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lely Kurniawati S.E
Grand Slipi Tower Lantai 41 suite J  Jalan S. Parman Kavling 22-24  Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 1ENGAGE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah putih dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akuntansi; Iklan termasuk distribusi bahan iklan; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan

dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Jasa akunting; Layanan perantara yang
berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Menyediakan
informasi bisnis; Penyewaan peralatan untuk periklanan; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait
dengannya; agen atau agen penjualan pesanan melalui surat; agen kerja terkait dengan pembayaran barang; agen
perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran untuk iklan dan promosi penjualan;
agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang
dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan
penyediaan barang dan jasa di internet; agen untuk penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk
mempromosikan penjualan atau layanan produk; analisa dan pengajaran manajemen; analisa manajemen atau pemberian
nasehat tentang manajemen; analisis dan penelitian pasar; beriklan di Internet untuk orang lain; iklan; jasa agen periklanan;
jasa perantara bisnis untuk menjual dan membeli barang dan jasa; layanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran
kartu kredit; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di internet; layanan pencarian informasi di internet dengan
menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan dengan
menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan perdagangan elektronik; memberikan informasi komersial kepada
konsumen; mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan
di situs web Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer global; mempromosikan
penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; menyediakan dan
menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; menyediakan informasi penjualan barang
yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan
dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang
penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan
informasi tentang penggunaan kartu poin; Jasa jasa pencatatan dan analisis point of sales; Jasa marketing dan periklanan
yang diberikan melalui database komputer online; Jasa marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan;
Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via website; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak
lain, yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan perawatan kesehatan, memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui website; Jasa perantara komersial dalam bidang
peralatan komunikasi yang portabel, yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA),
telepon-telepon bergerak; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website);
Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali
digital; Layanan pemasaran yang disediakan dengan cara jaringan digital melalui portal internet yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali
digital; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon online, rabat,
diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus dari
bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Mengadakan
pameran untuk tujuan iklan; Menyediakan dan mengoperasikan pasar online dan layanan toko ritel yang menampilkan aset
dan token non-sepadan berbasis blockchain koleksi digital dan barang virtual; Menyediakan dan mengoperasikan pasar online
untuk pembeli dan penjual aset mata uang digital koleksi kripto koleksi digital dan barang virtual; Menyediakan pasar online
untuk pembeli dan penjual barang digital yang diautentikasi oleh token non-sepadan (NFT); Organisasi pameran untuk tujuan
komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan; Pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan
produk kemasan; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Periklanan- pemasaran dan layanan promosi
melalui platform jejaring sosial; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa
marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa penerbitan,
pengelolaan dan penyelesaian kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa penyelenggaraan pameran untuk
tujuan niaga atau iklan; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen pihak lain, kartu
hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya; jasa toko retail
secara online yang menampilkan headset realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media
digital; layanan asosiasi yang mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi
perangkat lunak seluler; layanan iklan digital; layanan ritel online untuk musik digital yang dapat diunduh; layanan
telemarketing; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan, peralatan telekomunikasi,
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ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak komputer, dan aksesori,
periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer,
jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform
melalui jaringan komputer global; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web
internet; menyediakan informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk
atau menyediakan jasa; menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk
mengiklankan barang dan jasa; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk
menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi
program komputer; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial
atau iklan; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; penerbitan,
pengelolaan, kliring poin (termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan
penyediaan informasi terkait dengannya; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk
tujuan komersial dan periklanan; pengumpulan poin dan poin kliring untuk mempromosikan penjualan produk dan jasa;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan
komersial atau periklanan; penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan
dikelola sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan jasa penjualan
eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual gambar
seni digital dan klip video yang dapat diunduh yang diautentikasi oleh token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT);
penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyewaan papan iklan digital [papan iklan]; perekrutan dan pengelolaan
pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan
atau promosi penjualan; perekrutan dan pengelolaan pedagang, anggota kartu poin untuk promosi penjualan; promosi
kepentingan komersial profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh
asosiasi kepada para anggotanya; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet
websites; studi pasar untuk tujuan periklanan; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 15:27:00
540   EtiketDID2022081953

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TELUK GONG RT.009 RW.006, KEL. PEJAGALAN, KEC. PENJARINGAN , Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

CHEER BENI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PERUZZI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ikat kepala (pakaian); Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian];

Pakaian Pesta; Pakaian muslim; Sol sepatu; alas kaki; atasan [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bando [pakaian];
barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bra;
bulu tiruan [pakaian]; cardigan; celana; celana dalam; celana leging; celemek [pakaian]; dasi; gaun [pakaian bisnis]; ikat
pinggang [pakaian]; jas [pakaian]; jas hujan; kaos oblong; kaus kaki; kebaya batik (pakaian); kemeja [pakaian bisnis];
kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam]; manset; mantel; muffs [pakaian]; pakaian [pakaian]; pakaian bayi [pakaian];
pakaian dalam; pakaian dalam wanita; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian denim; pakaian hangat; pakaian jadi;
pakaian olahraga; pakaian pantai; pakaian pengantin; pakaian renang; pakaian seragam; pakaian untuk anak-anak; pakaian
untuk bayi; pakaian untuk pria; pakaian untuk senam; pakaian untuk wanita; rajutan [pakaian]; rok; rok celana; sabuk untuk
pakaian; sandal; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu bot *; sepatu hak-tinggi; sepatu olahraga;
sepatu sandal; stoking; sweater ringan; syal dan jilbab; syal leher [muffler]; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 15:29:23
540   EtiketDID2022081954

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CITARUM SELATAN III / 10 RT. 002 RW. 003 KEL. BUGANGAN KEC.
SEMARANG TIMUR , Kota Semarang, Jawa Tengah, 50126

TAN, DARMAWAN SOETANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Triana Inneke Setiawati B.A
Jalan Moch Suyudi 17  rt 001 Rw 005 Miroto

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROSO ECHO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===petis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 15:29:38
540   EtiketDID2022081955

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL U SUROPATI No 35 LK II, Kota Bandar Lampung, Lampung
PT.FERINDA JAYA COSINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CANTEK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;

Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan
rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Serum kecantikan (kosmetik); Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); body scrub untuk keperluan kosmetik; dasar bedak dengan tekstur lebih
ringan  (BB cream); krim non-obat untuk scrub wajah; krim retinol untuk keperluan kosmetik; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; scrub pengelupasan untuk kaki; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa
obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
serum untuk wajah tidak mengandung obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat;
toner wajah; toner wajah kosmetik; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/10/2022 19:56:32
540   EtiketD102022082073

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lidah Harapan Blok AD 15 Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60213
CV. CAHAYA  ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CALIGHT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru,Kuning,Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cakram cermin pemantul untuk dipakai guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas; Tongkat pengatur lalu lintas

berkilau atau mekanis (Traffic baton); alarm pintu elektronik; alat elektronik Global Positioning System [GPS]; alat lampu lalu
lintas [perangkat pensinyalan]; kartu identitas yang disandikan; kartu kunci elektronik; kerucut lalu lintas; kunci elektronik; kunci
pintu elektronik; label elektronik; lampu lalu lintas; mekanisme penguncian elektronik untuk brankas; modul beban elektronik;
panel indikator elektronik; papan indikator elektronik; papan tulis interaktif elektronik; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk pembaca elektronik; pengaman lalu lintas berbentuk
kerucut; pengendali nirkabel untuk memonitor dan mengontrol fungsi dan status perangkat atau sistem kelistrikan, elektronik,
dan mekanik lainnya dari jarak jauh; pengontrol nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik, selain
pengontrol untuk peralatan game; perangkat sinyal lalu lintas yang bercahaya; rakitan kunci elektronik; reflektor untuk sinyal
lalu lintas; sirkuit terpadu elektronik; tanda-tanda LED elektronik; terminal aman untuk transaksi elektronik; unit display
elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 07:35:14
540   EtiketJID2022082150

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lingk. Tegal Saat Baleran Kapal Mengwi, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kabupaten
Badung, Bali, 80351

MADE RAY DARMA YOGA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Perfectstudiopotret
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan fotografi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 07:49:24
540   EtiketDID2022082152

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN. IMAM BONJOL RT.18 KEL. NUNUKAN TENGAH KEC. NUNUKAN, Kabupaten
Nunukan, Kalimantan Utara, 77482

NOVI ANGGRAENI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAFT RASA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Coklat, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Brownies Coklat; brownies===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 07:56:39
540   EtiketDID2022082153

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN. HASANUDDIN RT.09 KEL. NUNUKAN UTARA KEC. NUNUKAN, Kabupaten
Nunukan, Kalimantan Utara, 77482

RAHAYU SURYANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAMITA BATIK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Kuning Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; kain sarung batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 08:05:54
540   EtiketDID2022082154

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN. GANG DELIMA RT.20 KEL. NUNUKAN TIMUR KEC. NUNUKAN, Kabupaten
Nunukan, Kalimantan Utara, 77482

RICA FATMAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REGAN + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Hitam, Putih, Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
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510 Uraian Barang/Jasa : ===coklat batangan diisi; permen coklat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 08:14:42
540   EtiketDID2022082155

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jelambar Barat II A No. 50-B Rt. 005 Rw. 011, Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol
Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 12230

ERWAN GOZALI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POR7S
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sepatu olahraga atau santai; sepatu; sepatu Latihan; sepatu atletik; sepatu basket; sepatu bayi rajutan; sepatu bersepeda;

sepatu bola voli; sepatu datar; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu kerja; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu lari;
sepatu mendaki; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu pantai; sepatu renda; sepatu santai; sepatu untuk anak-anak; sepatu
untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sepatu wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 08:20:01
540   EtiketDID2022082156

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP BABAKAN BANDUNG RT 018 / RW 004, DESA. JATI, Kabupaten Subang, Jawa
Barat, 41257

PT NOANG PRIMA UTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Locafood
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau tua dan hijau muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi penggilingan tepung; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Sediaan-

sediaan tepung untuk makanan; Tepung jagung; Tepung untuk makanan; keripik jagung; keripik pangsit; keripik tipis kering
yang terbuat dari mi goreng; keripik tortilla jagung; kerupuk singkong; tepung bebas gluten; tepung hasil dari produksi
penggilingan; tepung jagung untuk keperluan kuliner; tepung kue; tepung singkong; tepung untuk makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 08:25:11
540   EtiketDID2022082157

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumnas Poasia Blok B, No. 201 Kel. Wundumbatu, Kota Kendari, Sulawesi
Tenggara, 93232

Dr.PH. Tasnim, SKM., MPH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JJS Drink   Healthy-Agro Lebo-Ale
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : JJS Drink adalah terjemahan dari minuman Jagung, Jahe, Susu
591 Uraian Warna : Warna Merah Bata untuk tulisan "JJS Drink"; warna hitam untuk penjelasan "JJS"; Warna hijau untuk tulisan "Healthy-Agro

Lebo-Ale"
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; minuman suplemen

gizi; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis===

Halaman 168 dari 1015



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 08:37:06
540   EtiketJID2022082158

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 71 Soi Yenchit 6, Thungwatdon, Sathorn, Bangkok, Thailand., 10120
MIZUHADA GROUP CO., LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Iqbal Damanik S.H
Jl. Muwardi II No. 28 , RT.12/RW.3  Kelurahan Grogol Kec. Grogol petamburan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KADPRAI + KARAKTER HURUF THAILAND
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kad = Pasar/Penjualan/Market
Prai = Sayur Herbal Buah

591 Uraian Warna : Cokelat & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan; Analisis

manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Bantuan manajemen bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis
untuk pusat dan kompleks perdagangan; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Booth penjualan
minuman ringan serta makanan; Distributor; Distributor alat kesehatan; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk
farmasi; Iklan dan promosi kosmetik; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel,
layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa broker perdagangan untuk
produk-produk farmasi; Jasa eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut,
perawatan rambut, pomade rambut, lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek
aromatisasi atau efek wewangian dalam bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah,
minyak kelonyo, deodoran badan, krim tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa eceran atau grosiran untuk
parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara, sediaan-sediaan
pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan sediaan-sediaan
pengharum udara; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan
kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik,
sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan
perawatan gigi,
sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik,
pisau cukur, sikat gigi,
sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat
porselin, kristal dan tembikar,
alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer,
peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim
atau mereproduksi suara atau gambar,
pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis
dan kronometrik, kertas, karton dan
barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk
menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk
di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain,
perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan
minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan atau tidak beralkohol, bir; Jasa
ekspor - impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa grosir di bidang kosmetik; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang
operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen diet, kosmetik,
minuman, dan sari buah.; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain
[pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda
yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat
keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
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perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk
keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan
untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan
secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk
keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-
X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga,
alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
produk-produk farmasi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa pemberian nasihat
mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja
dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan  dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat
tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan,
kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan
pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan dan siap
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-
barang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs
web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain,
yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan perawatan kesehatan, memungkinkan pelanggan untuk dengan
mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui website; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan;
Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penyebaran sehubungan dengan produk-produk
kapur dan batu kapur, produk-produk pertanian dan hortikultura, kimia, bangunan bukan logam, bahan-bahan konstruksi dan
lansekap, batu, batu besar dan kerikil, batu bangunan dan agregat, bahan-bahan untuk membuat, melapis dan memperbaiki
jalan, bahan makanan dan suplemen untuk hewan; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji
DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang
bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat
penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk
mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat
pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk
keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk
keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat
radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, peralatan sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis,
alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis;
Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-
mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah
tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk produk-
produk farmasi; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang
dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan
rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik
yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat
pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang
disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan
medis, barang-barang perokok, kotak pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat
rokok elektronik, peralatan kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas
perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa toko eceran secara online untuk sediaan farmasi,
kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-
cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,

pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
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penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Konsultasi manajemen bisnis perusahaan dan personalia;
Konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; Konsultasi manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam
segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika,
telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran,
energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan, asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan,
pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek,
pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan, perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi
manajemen dan teknologi informasi; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan kosmetik;
Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan
kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; Layanan bantuan bisnis yaitu manajemen hubungan pelanggan; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat
kesehatan; Layanan konsultasi  untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen
bisnis; Layanan manajemen risiko bisnis; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan
perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen secara eceran atau grosir; Layanan perusahaan dan ayanan pengembangan
bisnis dalam bidang sediaan farmasi; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku
cadang mobil; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan
tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel di bidang
suplemen makanan kesehatan untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements); Layanan toko ritel yang
disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan,
sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik,
minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang
sudah dibasahi; Manajemen Proses Bisnis; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis bebas bea;
Manajemen bisnis toko serba ada; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain (manajemen bisnis); Mempromosikan
barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan ritel pusat perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan
ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips kuku, kertas transfer untuk nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku,
kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan
atas cat kuku, krim kuku untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku
kosmetik, perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata buatan, sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku;
Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai; Pengembangan standar sukarela di bidang
manajemen bisnis; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui
Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk
melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan,
yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan
kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian
siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala,
perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat
rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-
up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang
rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu,
dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan ritel wewangian,
kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung dari sinar
matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual beli ritel online yang menawarkan wewangian, barang yang terbuat
dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen
arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan promosional, terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan pUblisitas,
pengumpulan pcndapat, studi pasar.; Penyedia jasa pemesanan secara daring dalam bidang berbagai macam berkaitan untuk
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran
langsung  sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi
yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk
telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam
tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang
berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon
genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar kosmetik; Periklanan melalui media
elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk
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partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui
internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices),
sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan
dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran,
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur,
peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Toko bebas pajak untuk kosmetik
dan obat-obatan; Toko yang menjual kosmetik; Ulasan biaya perawatan kesehatan; administrasi bisnis program dan layanan
penggantian farmasi; administrasi rencana perawatan kesehatan prabayar; analisis manajemen bisnis; analisis manajemen
bisnis dan konsultasi bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi pembayaran
dan data bisnis lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; bantuan bisnis,
manajemen dan layanan administrasi; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; bantuan dan konsultasi yang
berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; bantuan dan saran mengenai organisasi dan manajemen bisnis; bantuan
manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis untuk pengoperasian toko ritel; bantuan manajemen bisnis untuk perusahaan
industri atau komersial; bisnis dan manajemen; file sentral dan manajemen file bisnis terkomputerisasi; iklan yang berkaitan
dengan produk farmasi dan produk pencitraan in-vivo; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa agen bakat dalam
sifat manajemen bisnis artis yang tampil; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa distributor grosir untuk makanan dan
minuman; jasa eceran atau jasa grosir untuk popok; jasa grosir untuk instalasi sanitasi; jasa katalog pemesanan melalui pos
dalam kaitannya dengan kosmetik; jasa konsultasi manajemen bisnis yang disediakan melalui Internet; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa manajemen bisnis komersial; jasa
manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi;
jasa penjualan produk  dibidang nutrisi dan suplemen diet, minuman dan sari buah; jasa penjualan produk serta layanan
kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa perantara komersial untuk
kosmetik; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan
kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk
penggunaan pribadi, kuas alis mata, rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan
dengan penjualan peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, sisir dan spons, kuas (kecuali kuas lukis), bahan
pembuatan kuas, barang-barang untuk keperluan pembersihan, wol baja, kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan
sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung), barang pecah belah, porselen dan barang-barang tembikar, cermin,
spons abrasif untuk menggosok kulit, dispenser aerosol, tidak untuk keperluan medis; jasa retail sehubungan dengan
penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik, kosmetik, kolonye eau de,
kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias, bedak tata rias, sediaan tata
rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis,
kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat
terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk
menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit
uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas,
kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api,
amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata
setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan
arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci,
medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan
kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk
alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan
kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk
seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-
huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan,
buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain
yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis, katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian,
arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah, voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat
tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon],
tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak, catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus,
penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] , stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor
(kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu
pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik
yang belum diproses, komposisi bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri,
zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta
lain, kompos, pupuk kandang, pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak,
bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar
alam mentah, logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik
tidak mengandung obat dan sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan
pemutih dan zat lain untuk penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok,
sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan,
sabun, anti keringat (pembersih badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim,
pasta gigi, deodoran, sediaan penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut,
sediaan perawatan tangan, sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan
menghilangkan cat kuku, cat kuku, sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk
menyegarkan napas [tidak mengandung obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu,
sediaan mandi pancuran, produk perawatan kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa saran untuk manajemen bisnis;
jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-
tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas
kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
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mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis;
jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada karyawan untuk tujuan pencaharian (penerimaan)
karyawan; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat
tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet,
tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam,
pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan
(playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang
dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat
tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet,
tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam,
pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan
(playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-
parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas
tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki,
tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; kompilasi dan analisis data dan
informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; kompilasi statistik yang berkaitan dengan pemanfaatan layanan
kesehatan; konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis, manajemen, perencanaan dan pengawasan; konsultasi
manajemen bisnis; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis di bidang
manajemen personalia; konsultasi manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen biaya perawatan
kesehatan; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen proses bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan administrasi dan manajemen
bisnis; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi kesehatan gigi; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis
bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen strategis;
layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis;
layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun
dan deterjen; layanan eceran atau grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis;
layanan grosir untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir untuk
alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk manusia; layanan grosir untuk peralatan sanitasi;
layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan grosir untuk suplemen
makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan alat
kecantikan untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah kesehatan; layanan iklan yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan jaringan bisnis online di
bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen
strategis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan konsultasi manajemen bisnis
yang berkaitan dengan waralaba; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen bisnis, organisasi
bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
penyelenggaraan bisnis dan manajemen; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen risiko bisnis; layanan pemberian
nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang
manajemen strategis; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk kosmetik; layanan pemrosesan data di bidang kesehatan;
layanan pemrosesan data elektronik yang berkaitan dengan informasi perawatan kesehatan; layanan penagihan di bidang
kesehatan; layanan perencanaan manajemen bisnis; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel atau
layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel dan grosir untuk berbagai
barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak
esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan
penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku
palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat
untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan
perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut,
sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi
dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan
untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis
dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan
dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga,
handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman,
perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel on-line yang
berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk
manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan ritel untuk
instalasi sanitasi; layanan ritel untuk peralatan sanitasi; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi
dan persediaan medis; layanan ritel untuk suplemen makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk
hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan instalasi
sanitasi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan ritel yang berkaitan dengan suplemen makanan;
layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk
manusia; layanan toko grosir menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir menampilkan peralatan sanitasi; layanan
toko grosir menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan;
layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan
instalasi sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir online yang
menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel atau toko grosir; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel
menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kecantikan untuk hewan; layanan toko
ritel menampilkan alat-alat kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel
menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line
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yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online yang menampilkan alat
kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online
yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel untuk nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet;
manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis; manajemen
bisnis dan pemasaran merek untuk bisnis dan individu; manajemen bisnis eceran on-line yang terkomputerisasi; manajemen
bisnis hotel; manajemen bisnis kamp musim panas; manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis
para pelaku; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen bisnis
pusat konferensi; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis untuk
penyedia layanan freelance; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi dan layanan
informasi; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen file bisnis; manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen
informasi bisnis; manajemen model bisnis; manajemen proses bisnis dan konsultasi yang berkaitan dengannya; manajemen
proyek bisnis; manajemen reputasi bisnis dan layanan peningkatan; manajemen risiko bisnis; manajemen usaha yang
berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan;
memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen dan perencanaan bisnis;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran di bidang manajemen bisnis
dan pemasaran; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen bisnis; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di
bidang manajemen strategis; menyediakan dukungan memulai manajemen bisnis untuk bisnis lain; menyediakan manajemen
bisnis untuk organisasi kemanusiaan; nasihat yang berhubungan dengan manajemen bisnis dan pengoperasian klub
kebugaran dan kesehatan; negosiasi kontrak dengan pembayar perawatan kesehatan; pelaksanaan, pengaturan, dan
pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan kosmetik; pemberian informasi mengenai manajemen bisnis dan ekonomi;
penelitian di bidang manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengawasan
manajemen bisnis; pengelolaan data informasi kesehatan untuk pengguna komputer; penjualan ritel dan grosir kosmetik;
penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan jasa konsultasi,
informasi, dan penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog
melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil,
kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; perencanaan manajemen bisnis; periklanan
dan konsultasi manajemen bisnis; program pemberian insentif berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan program
karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; promosi persoalan-persoalan kesehatan, masyarakat dan
kelestarian lingkungan; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan
produk kecantikan; saran dan bantuan manajemen bisnis; saran yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi bisnis;
toko alat kesehatan; toko-toko===
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Alamat Pemohon
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: Pedurenan Mesjid III No. 56 RT.011/004 Kel. Karet Kuningan Kec. Setia Budi Jakarta
Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940

Lim Anthony, Wangsit Firmantika Edi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 1-888-ECHO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Unsur Warna Hitam pada tulisan dan Hijau Kebiruan pada bentuk bulat
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan dalam bentuk serial televisi dan konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas,

komedi, drama, berita, dan variasi; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui
internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser,
pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival,
pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar,
lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh; Jasa pendidikan dan hiburan,
yaitu program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di
berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan, yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang interkoneksi,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras
dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan
keamanan, browser web, dan perangkat elektronik; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan permainan realitas virtual pada
situs web; Memberikan informasi hiburan audio-visual online melalui jaringan komputer global; Menyelenggarakan seminar;
Menyelenggarakan seminar pelatihan; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media
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sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen
permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi multimedia; distribusi gambar bergerak; galeri
seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara
online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan
disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan
pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film,
gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa
hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial animasi, dan materi multimedia
lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang
teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang produksi
dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa hiburan dalam bentuk video dan
gambar yang tidak dapat diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet;
konsultasi di bidang pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan
telepon dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan pendidikan; kursus bahasa; layanan
hiburan audio; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam
sebelumnya yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan instruksi dan
pelatihan; layanan kamp menunggang kuda yang disediakan oleh dude ranches; layanan pelatihan berkelanjutan; layanan
pelatihan simulasi penerbangan; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan;
layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau
pengetahuan umum; layanan pengeditan audio dan video; layanan penguasaan audio; layanan perekaman audio dan video;
layanan perekaman audio dan video untuk resital; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; melakukan kelas latihan;
melakukan kompetisi di Internet; melakukan kursus pelatihan; melakukan seminar; melakukan seminar pelatihan; memberikan
informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui situs web on-line; memberikan informasi, daftar, dan berita
mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan
melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan kolokium; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan
melakukan wisata kayak untuk tujuan rekreasi; mengatur dan memimpin pertemuan, konferensi dan kongres; mengatur dan
mengadakan konferensi bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium; mengatur dan
menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan
budaya atau pendidikan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar dalam
kesadaran pribadi; mengatur seminar pelatihan; mengatur seminar pendidikan; mengedit rekaman video; mengorganisir,
mengatur dan melakukan balapan sepeda; menyediakan video yang tidak dapat diunduh melalui situs web; pelatihan di
bidang manajemen bisnis; pembelajaran multimedia; pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan;
pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerbitan video game multimedia; pengeditan foto;
pengeditan jurnal; penguasaan audio untuk video dan film; penyediaan film (movies) melalui internet; penyediaan informasi
hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web;
penyelenggaraan konferensi bisnis; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan televisi; produksi drama;
produksi hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi opera;
produksi pertunjukan film dan video; produksi pertunjukan panggung; produksi podcast; produksi rekaman video; rekaman
audio dan produksi; rekaman audio dan produksi untuk video dan film===
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Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hijau, putih,hitam,
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; astringen untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body

butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk masker
tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim kaki tanpa obat; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat
untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pengurang bintik
penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim tanpa obat untuk
memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; losion susu
untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion masker tubuh;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion wajah tanpa obat; make-up
tubuh; mandi busa bayi; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial aromatik;
minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; pasta gigi dan obat kumur
tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; sabun almond; sabun
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batangan untuk mandi; sabun krim tubuh; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo ketombe tanpa obat; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi;
sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan
perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk
keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik===
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Landmark Pluit Blok B9 Lantai 9, Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Kel. Pluit, Kec.
Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14450

PT. LUCKY MOM INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAPAKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Font huruf berwarna merah dan kuning dengan background berwarna putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3, 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim mandi untuk bayi; Pembersih botol bayi; Pembersih untuk mandi bayi; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Tisu

basah bayi; baju-baju bayi yang diresapi; bedak bayi; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim ruam popok tanpa obat;
pasta gigi bayi; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo untuk bayi; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan;
tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisyu bayi===
===Celana popok sanitasi; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang terbuat dari kertas dan/atu selulosa; Hasil-
hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-
anak; Makanan untuk anak-anak; Popok; Popok sekali pakai dan popok celana; Popok/diaper berbentuk celana; Susu bubuk
formula untuk anak-anak; Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral dan/atau bahan-
bahan untuk membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; alas ganti popok, sekali pakai, untuk
bayi; celana pelatihan sekali pakai [popok]; celana popok bayi; celana popok bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; celana
popok bayi, celana sekali pakai; kertas liner untuk popok; krim ruam popok obat; liner sekali pakai untuk popok; liner sekali
pakai untuk popok bayi; liner sekali pakai untuk popok inkontinensia; liner untuk popok; lotion ruam popok obat; minuman
kesehatan menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; obat penambah nafsu makan anak; penutup
popok; penutup popok dari tekstil; popok bayi; popok bayi dari kertas; popok bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; popok
bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok berenang sekali pakai untuk anak-anak dan bayi; popok
berenang sekali pakai untuk bayi; popok berenang yang dapat digunakan kembali untuk bayi; popok celana bayi; popok
celana dewasa untuk orang yang tidak bisa menahan buang air kecil/besar; popok dewasa; popok dewasa sekali pakai; popok
kertas sekali pakai untuk bayi; popok kertas sekali pakai untuk inkontinensia; popok liner; popok sekali pakai; popok sekali
pakai selulosa untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk inkontinensia; popok sekali pakai untuk hewan peliharaan; popok
sekali pakai untuk inkontinensia; popok tekstil; popok untuk anjing; popok untuk bayi dan inkontinensia; popok untuk hewan
peliharaan; popok untuk inkontinensia; salep ruam popok obat; salep untuk mengobati ruam popok; sisipan terbuat dari bambu
yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari kain yang diadaptasi khusus
untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari microfiber yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang
dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari rami yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali;
susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman,
sayuran, sereal, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan untuk bayi dan anak baru lahir===
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Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16710

KHOIRUL BARIYAH, Dr

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAFITATU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen
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dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih
tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun
batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang
berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut,
minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting
rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi,
sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak
padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata
rambut asli; Deodorant stick; Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan
rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel
mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion
untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum;
pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair
untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan
kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh
beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Gincu; Highlighter krim
(kosmetik); Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah
non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim
Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi;
Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab kulit
beraroma; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam
mencuci; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim
untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim
wajah (kosmetik); Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur;
Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lipstik
berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion
dan spray untuk tubuh; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah;
Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat;
Losion untuk wajah; Make up remover krim; Maskara; Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker
wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang
dipakai saat tidur; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak, krim dan losion
untuk kulit; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pasta gigi dan obat
kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pencuci tangan dengan
bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pewarna dan cat rambut; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit
non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata,
perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau
bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan
buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti
keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun
jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi
untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau
badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun
{bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower,
minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan
kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun
mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk kuku;
Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel,
toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-
medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit,
gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat;
Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu
mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Tempat lipstik; Tisu deodoran; Toner;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut; amber [parfum]; ambergris [parfum]; aroma diffuser buluh udara; bahan parfum
dan perasa/aroma; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak; bedak bayi; bedak
bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan
sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan
kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak;
bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut
Jepang]; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk pasta gigi; bubuk sabun; bulu mata palsu;
cairan penghapus kutek; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar
bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-
on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk
hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran
untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk
penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; eau de parfum; ekstrak untuk
parfum; gel pasta gigi; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; jel dan
krim untuk mandi shower; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
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kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis;
kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner
sampo; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap
bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata,
eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel
dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim anti-iritasi [untuk
keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat;
krim berjemur; krim bibir; krim boot; krim cukur; krim dasar bedak; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kaki tanpa
obat; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit yang adil; krim malam; krim masker tubuh;
krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan
kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit
wajah; krim pengelupas; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang
bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu
dan boot; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim
tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk
mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah
dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi;
krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel,
minyak, susu dan garam; kutek kuku; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan dan kulit;
losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis);
losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab stimulasi non-obat
untuk kulit; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion
untuk wajah tidak mengandung obat; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion,
susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala,
kuku dan rambut; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan
susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; mandi minyak untuk perawatan rambut; maskara; maskara rambut;
masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kulit berbentuk losion dan semprotan;
masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker
wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker
wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan
preparat; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak jenggot; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum; minyak
parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak penataan rambut; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut
orang aring; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak wangi; minyak wangi digunakan
untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; parfum; parfum air wangi; parfum cair;
parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan cologne; parfum untuk
keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi tanpa obat;
pasta pemutih gigi; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit;
pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah
pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemolesan pemerah pipi; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci
vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; penghitam alis; pensil alis; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi
dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan
kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku
atau bulu mata palsu; pewarna Rambut; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner;
produk sabun; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sabun almond; sabun antiperspirant;
sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair
bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki;
sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun
deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim
tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun
mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun
non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah
warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi;
sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa
obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun
untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak
mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion
untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa
untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran
dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; sampo; sampo dan
kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo
karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor;
sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan douching untuk
keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik; sediaan
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kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat;
sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk
mandi; sediaan kosmetik wajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan wajah
kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu,
sabun; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang
lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang
tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; semprotan deodoran feminin;
semprotan deodoran kaki; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan untuk tubuh
yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata;
serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum
mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah;
serum yang mengandung ekstrak batu permata; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH
seimbang; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; tabir surya; tabir surya
berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tempat
lipstik; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi
dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan
bubuk; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 08:46:39
540   EtiketDID2022082163

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ISLAMIAH NO. 25 RT 008 RW 001 KEL. SUKABUMI SELATAN KEC. KEBON
JERUK JAKARTA BARAT DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

ABUBAKAR ALI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BODY FLAVORS
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 11:40:52
540   EtiketDID2022082269

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MANGGA DUA PLAZA I/25 RT. 001 RW. 011 KEL. MANGGA DUA SELATAN -
KEC. SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT - DKI JAKARTA , DKI Jakarta

HERY BERTUS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Faishal Abdul Aziz S.M.
X-PRES PATENT, Graha Mampang Lantai 1 Suite 101, Jl. Mampang  Prapatan
Raya Kav.100

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOLDSAT
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dasar Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Antena parabola; Baterai untuk telepon genggam; Cakram padat video (VCD); DVD (Digital Versatile Discs); GPS navigasi

dan petunjuk, pelacakan lokasi GPS, GPS tampilan peta dan perangkat kalkulasi rute, video perekam, dan perangkat jaringan
komunikasi nirkabel untuk transmisi data atau gambar untuk kendaraan; Kabel USB; Kartu PC; Kawat-kawat dan kabel-kabel
listrik; Mouse komputer; Suplai daya bebas gangguan; Televisi DMB [Penyiaran Multimedia Digital]; Televisi QLED; USB flash
drive; amplifier audio; antena radio dan televisi; antena satelit; decoder televisi; dudukan diadaptasi untuk PC tablet; equalizers
[peralatan audio]; kabel-kabel; kamera digital [SLR] lensa tunggal; keyboard komputer; keyboard laptop; komputer laptop;
konektor listrik dan elektronik, skrup, kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan
komputer, telepon seluler, komputer genggam, periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone , headphone, pemutar dan perekam audio dan
video, televisi, dan set top box; konektor listrik dan konektor elektronik, alat pengatur pemindahan arus listrik, kawat, kabel,
alat pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan semua barang-barang yang disebutkan sebelumnya;
loudspeakers; memori komputer; monitor LED; mouse komputer tanpa kabel; netbook [komputer]; parabola;
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pengisi daya baterai untuk telepon yang dapat dibawa, komputer tablet dan komputer yang dapat dibawa; perangkat lunak
komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat
lunak smartphone; perangkat lunak untuk TV pintar (aplikasi); printer digital; proyektor; proyektor digital; proyektor home
theater; smartphone modular; telepon genggam; televisi, televisi LCD; unit pemrosesan pusat (CPU)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 11:43:02
540   EtiketDID2022082270

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Kaligadung KM4, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, 52273
PT SATRIA BUMIKERTA AMIDA FARMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMIDEXON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : AMIDEXON = sebuah penamaan
591 Uraian Warna : Coklat, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===anti-inflamasi; gel anti-inflamasi; plester analgesik anti-inflamasi; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-inflamasi; sediaan

anti-inflamasi dan antipiretik; semprotan anti-inflamasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 11:49:37
540   EtiketJID2022082272

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 8 Canada Square, London, E14 5HQ, United Kingdom
HSBC Group Management Services Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jennifer Olivia Maria Tangka S.H
PT. Tilleke & Gibbins Indonesia  Gedung Lippo Kuningan, Lt. 12, Unit. A, JL. HR.
Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HSBC UniTransact
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akuntansi; Iklan; Layanan konsultasi bisnis; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer; fungsi kantor; iklan

online pada jaringan komputer; konsultasi bisnis profesional; layanan pemrosesan data; memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer; pemasaran; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; penyediaan informasi bisnis
melalui situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 11:52:42
540   EtiketDID2022082273

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GADING PARK VIEW ZE 5/9 RT.008 RW.011 KEL.PEGANGSAAN DUA KEC.
KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

SANDJAYA RUSLI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BABY & MOM + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, COKLAT, KREM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kaos kaki bayi; Pakaian anak-anak; Pakaian bawahan bayi; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Sarung tangan

bayi; alas kaki bayi; atasan bayi; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; barang-barang pakaian, alas kaki dan
tutup kepala untuk bayi dan balita; bodysuits bayi; bootee (sepatu bayi wol); booties bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana
bayi [pakaian]; celana dalam untuk bayi; celana panjang untuk bayi; celana popok bayi; gaun bayi; kain tadah liur bayi; kaus
kaki untuk bayi; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan dari kertas; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain untuk
bayi dan anak-anak; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam untuk bayi; pakaian tidur untuk bayi; pakaian untuk bayi;
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pakaian untuk bayi dan balita; piyama boneka bayi; piyama untuk anak-anak; sandal bayi; sandal untuk anak-anak; sepatu
bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu boot bayi; sepatu dan sepatu bayi; sepatu untuk anak-anak; sweater bayi; topi untuk anak-
anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 11:54:32
540   EtiketDID2022082274

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Cipicung No. 74 RT/RW 001/001 Kec. Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa
Barat

Adam Maulana Heryawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sebungkus.id
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat Pastel dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kopi bubuk; biji kopi panggang; gula aren; kopi bubuk; minuman sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman

kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 11:57:26
540   EtiketJID2022082275

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 8 Canada Square, London, E14 5HQ, United Kingdom
HSBC Group Management Services Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jennifer Olivia Maria Tangka S.H
PT. Tilleke & Gibbins Indonesia  Gedung Lippo Kuningan, Lt. 12, Unit. A, JL. HR.
Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HSBC UniTransact
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===komputer membantu pengiriman pesan dan gambar; komunikasi melalui terminal komputer; menyediakan akses ke

database; menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global; menyediakan informasi dalam bidang telekomunikasi;
menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global; menyediakan ruang obrolan internet; transmisi file
digital===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 11:58:32
540   EtiketD072022082276

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. EMPANG BAHAGIA IV A NO. 26, JELAMBAR, GROGOL PETAMBURAN, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460

GRACE YURIANNE SUTJIWO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAGYS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 11:59:09
540   EtiketDID2022082277
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wu Qing Development Zone, Tianjin New Tech Industrial Park, Tianjin
TIENS GROUP CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CILVARIS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim wajah; emolien kulit; gel after-sun [kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik;

gel pijat, selain untuk keperluan medis; lotion pelembab [kosmetik]; pelembab; sediaan perawatan kulit anti-penuaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 11:59:38
540   EtiketDID2022082278

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Menara Satu Lantai 7 Unit 706, Jalan Boulevard Kelapa Gading LA3 No.1,
Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara

PT. MULTIPRO PAINT INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ADMIRAL WOOD FILLER EPOXY
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif semen yang digunakan untuk beton dan mortar; Agen aktif permukaan; Bahan kimia tambahan untuk cat dan

pelapis; Dempul untuk mengisi rongga bangunan [bangunan]; Lem dan perekat untuk keperluan industri; Lem epoksi / lem
besi; Lem kaca; Pelapis kimia sebelum pengolahan untuk coran dan ekstrusi; Pengikat emulsi akrilik nanopartikel untuk
digunakan pada cat dan pelapis; Perekat alami untuk keperluan industri; Perekat dan lem untuk keperluan industri; Perekat
untuk bahan atap; Perekat untuk digunakan dalam industri; Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; Perekat, selain
untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; Sediaan penghilang perekat; Sediaan untuk semen kedap air dan
beton kedap air (kecuali cat); Sediaan-sediaan biologis untuk digunakan pada pertanian dan hortikultura, termasuk perawatan
benih; Zat Penghilang Cat; Zat kimia aktif di permukaan; bahan campuran pengawet untuk semen, kecuali cat dan minyak;
bahan kimia anti air untuk semen, kecuali cat; bahan kimia anti lembab, kecuali cat, untuk pasangan bata; bahan kimia tahan
lembab untuk bahan bata dan bangunan (tidak termasuk cat); bahan kimia untuk digunakan dalam industri, sains dan fotografi,
serta pertanian, hortikultura dan kehutanan; bahan kimia untuk digunakan dalam pelapisan logam; bahan kimia untuk
digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan, kecuali fungisida, herbisida, insektisida dan parasitisida; bahan kimia
untuk digunakan dalam produksi karet sintetis; bahan kimia untuk mempercepat pengerasan semen; bahan kimia untuk
pelapis tekstil, bulu, kulit, kain bukan tenunan dan anyaman; bahan kimia untuk peremajaan kulit; bahan kimia yang digunakan
dalam industri cat dan pelapis; damar wangi untuk kulit; dempul dan pengisi pasta lainnya; dempul kaca; dempul untuk
digunakan oleh tukang ledeng untuk menempelkan toilet; dempul untuk perbaikan bodi mobil; enzim untuk digunakan dalam
industri industri makanan hewan peliharaan; getah [perekat] untuk keperluan industri; kompos; kompos, pupuk kandang,
pupuk; komposisi kimia untuk pelapisan logam; komposisi pemadam api dan pencegahan kebakaran; lem kayu untuk
keperluan industri; lem kulit; lem lateks, selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem untuk penyelesaian dan
pelapisan dasar; melamin; minyak untuk penyamakan kulit; pasta dempul untuk perbaikan bodi mobil; pelapis kimia yang
mengandung kuarsa untuk plastik optik; pelapis solder [sediaan kimia]; pelarut untuk cat, pernis dan pernis; pengawet beton,
kecuali cat dan minyak; pengawet untuk bangunan, kecuali cat dan minyak; penghilang perekat; perekat atap; perekat kontak
untuk digunakan dengan kayu; perekat kontak untuk digunakan dengan laminasi; perekat plastik untuk keperluan industri;
perekat poliuretan untuk keperluan industri; perekat resin sintetis untuk keperluan industri; perekat termoplastik untuk
keperluan industri; perekat untuk digunakan dalam pembuatan furnitur; perekat untuk digunakan dalam pembuatan kayu lapis;
perekat untuk digunakan dalam pembuatan penutup dinding; perekat untuk industri bangunan; perekat untuk industri
konstruksi; perekat untuk lantai, langit-langit dan ubin dinding; perekat untuk memperbaiki artikel yang rusak; perekat untuk
menerapkan penutup dinding; perekat untuk paving; perekat untuk paving hias; perekat untuk poster; perekat untuk ubin
dinding; perekat untuk ubin keramik; perekat untuk ubin langit-langit; perekat untuk ubin lantai; perekat untuk wallpaper; plastik
yang tidak diproses untuk digunakan dalam pembuatan poliuretan; polimer dan komposisi polimer yang digunakan dalam
industri cat dan pelapis; poliuretan yang belum diproses; resin buatan yang tidak diproses, plastik yang tidak diproses; resin
melamin, tidak diproses; resin polivinil asetat, tidak diproses; resin sintetis yang digunakan dalam industri cat dan pelapis;
sealant kimia untuk permukaan penyegelan; sediaan bahan kimia pelapis dinding, lantai dan langit-langit yang digunakan
untuk pencegahan kebakaran di bangunan; sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan; sediaan
kimia permukaan-aktif; sediaan kimia untuk finishing dan priming; sediaan kimia untuk industri cat; sediaan kimia untuk
memisahkan dan menghapus perekat; sediaan kimia untuk pelindung; sediaan pengerasan untuk keperluan industri; sediaan
penyamakan kulit; sediaan tempering dan solder; semen karet untuk keperluan industri; semen karet untuk memperbaiki ban
pneumatik; semen minyak [dempul]; senyawa perekat untuk pipa; senyawa resin sintetis yang belum diproses dalam bentuk
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mikrosfer yang digunakan untuk menggabungkan berbagai zat lain; siccatives [sediaan pengering] untuk dempul; zat kimia
untuk penyamakan kulit dan kulit binatang; zat perekat untuk digunakan dalam industri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:00:18
540   EtiketD202022082279

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi

Kelompok Tani Peternak Sidomakmur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOMPOSKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan kuning emas
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk Kompos; Pupuk hidroponik; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk tanah; bekatul [pupuk]; campuran bahan-bahan

kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; gambut [pupuk]; kalsium sianamida [pupuk]; kapur nitrogen
pupuk kandang; kompos [pupuk]; kompos, pupuk kandang, pupuk; kotoran hewan (untuk pupuk); pupuk; pupuk alami; pupuk
amonium klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk amonium sulfat; pupuk anorganik; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk hayati;
pupuk kalium; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalium terkalsinasi; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium
superfosfat; pupuk kandang; pupuk kompleks; pupuk majemuk; pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk
natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk rumput; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk
penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk
untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk tanaman rumah tangga; pupuk urea; rabuk (pupuk) alam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:01:48
540   EtiketJID2022082280

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. BUANA CITRA CIWASTRA BLOK C-27 DESA BUAHBATU, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat, 40287

NOVI SETIA NURVIAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INOVINDO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU,HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konsultasi di bidang jaringan dan aplikasi komputasi awan; Konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs

web untuk e-commerce; Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online;
aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan
dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi
pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan, bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda,
dan informasi biometrik, untuk mengakses dan mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi
informasi perawatan kesehatan; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; jasa layanan aplikasi
perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume,
untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks, untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat
atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari peluang kerja dan untuk melamar pekerjaan jasa desain dan
pengembangan perangkat lunak; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer
untuk menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan
transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi); jasa penyedia perangkat lunak
aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan
melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa
penyediaan situs web untuk hotel; konsultasi dalam bidang teknologi telekomunikasi dan jaringan komputer yang tidak
berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan penyediaan aplikasi online berbasis internet yang
tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang memudahkan pengguna untuk saling berbagi video; membuat dan
memelihara halaman web; menyediakan portal pelatihan situs internet dan platform pelatihan berbasis web di bidang
pengujian penyakit menular; perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk membuat program pelatihan kebugaran
(fitness) yang dipersonalisasi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:02:11
540   EtiketDID2022082281

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Graha Melasti Tahap 2, Jl. Aren 4 Blok FB 47 No. 5 Kelurahan Sumber
Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

PT. MAYESHA UTAMA GROUP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FAHIJAB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat, Cordovan, Pink, English Rose, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Kerudung kepala; Mukena; Pakaian muslim; Syal untuk menutup

kepala; atasan rajut; baju busana muslim; blus lengan panjang; gamis; gaun mohair; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk
wanita; kerudung [pakaian]; pakaian olahraga muslim; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; syal yang melingkar di
leher===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:02:56
540   EtiketDID2022082282

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Prof HM Yamin SH 1/17, Kel. Perintis,, Kota Medan, Sumatera Utara, 20231
HADI SAPUTRA SUTJIPTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BARDI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Daster tidur; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel

panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; alas kaki; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk wanita; baju tidur; celana chinos;
celana formal; celana kasual; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang untuk anak-anak; celana
panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana
pendek denim; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana
untuk wanita; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; pakaian; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian dalam pria; pakaian
denim; pakaian formal; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian luar; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk
anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian
tidur; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian
untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak;
pakaian untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:04:11
540   EtiketDID2022082283

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Badak Ujung Gg Marina, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 73112
SUSI HARYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Usaha Dare Karuhei
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===produk anyaman rotan===
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===produk anyaman rotan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:04:46
540   EtiketJID2022082284

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 8 Canada Square, London, E14 5HQ, United Kingdom
HSBC Group Management Services Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jennifer Olivia Maria Tangka S.H
PT. Tilleke & Gibbins Indonesia  Gedung Lippo Kuningan, Lt. 12, Unit. A, JL. HR.
Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HSBC UniTransact
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengembangan lingkungan virtual online untuk pengguna platform perdagangan saham elektronik, marketplace

elektronik dan pertukaran keuangan dan moneter elektronik (jasa komputer); informasi, layanan konsultasi dan konsultasi
yang berkaitan dengan teknologi informasi; menyediakan jasa autentikasi menggunakan biometrik, pengenal wajah,
autentikasi sidik jari, pengenal suara dan tipe teknologi autentikasi  perangkat keras serta perangkat lunak lainnya untuk
penyedia layanan keuangan, transaksi e-commerce, donasi, melacak produk terlisensi, dan pertemuan penggemar;
pengembangan perangkat lunak komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:09:28
540   EtiketDID2022082285

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GOLD COAST OFFICE LIBERTY TOWER  LANTAI 25WF, JL. PANTAI INDAH
KAPUK BOULEVARD, KEL. KAMAL MUARA, KEC. PENJARINGAN, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. WOOK GLOBAL TECHNOLOGY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ofero + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna :  HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===As Gear Depan Untuk Kendaraan; As Overan Untuk Kendaraan; As shock untuk kendaraan darat; Ball joint untuk

kendaraan; Batang penghubung untuk kendaraan darat, selain dari bagian motor dan mesin; Bodi mobil; Bracket plat nomor
kendaraan; CUP KIT FOR CLUTCH MASTER (set karet sentral kopling atas); Casis kendaraan; Selubung engkol untuk
komponen kendaraan darat, selain untuk mesin; alarm antipencurian untuk kendaraan; alat untuk penggerak melalui darat,
udara atau air; ban untuk kendaraan darat; ban untuk roda kendaraan; ban untuk sepeda motor; bus motor; frame untuk
kendaraan roda dua; hub untuk kendaraan darat; hub untuk roda kendaraan; jari-jari roda kendaraan; kaca depan untuk
kendaraan darat; kaca spion untuk kendaraan; kampas kopling untuk kendaraan darat; kendaraan; kendaraan elektrik;
kendaraan segala medan; kendaraan sport; kendaraan yang dirancang untuk banyak penumpang; klakson untuk kendaraan;
kopling untuk kendaraan darat; kursi kendaraan; mesin untuk kendaraan darat; mobil; mobil sport; motor untuk kendaraan
darat; pelana sepeda motor; pembawa barang untuk kendaraan; penutup kendaraan [berbentuk]; penutup roda cadangan;
penutup sadel untuk sepeda; penutup sadel untuk sepeda motor; peredam kejut suspensi untuk kendaraan darat; rangka
sepeda motor; rantai ban untuk kendaraan darat; rantai penggerak untuk kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rem
untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk kendaraan; roda kendaraan; roda sepeda motor; roda untuk mobil; sabuk transmisi
untuk kendaraan darat; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); sepeda; sepeda motor;
setang sepeda motor; skuter motor; spatbor untuk kendaraan darat; standar samping sepeda motor; standar untuk kendaraan
darat; tanda arah belok kendaraan; tangki bahan bakar untuk kendaraan darat; truk; tutup nap roda; tutup untuk tangki bahan
bakar kendaraan; van [kendaraan]; wiper kaca depan mobil; wiper kaca depan untuk kendaraan darat; wiper kaca depan untuk
mobil.; Cincin Peluru untuk roda kendaraan; Gear Kick Idle Untuk Kendaraan; Gear Ratchet Starter Untuk Kendaraan; Gear
box untuk kendaraan darat; Gear kopling Untuk Kendaraan; Gear rasio untuk kendaraan; Inflator pompa angin ban; Isyarat
sinyal untuk kendaraan (lampu sein); Jok sepeda; Kabel kopling untuk kendaraan; Kabel transmisi untuk kendaraan; Kampas
disc; Kampas kopling untuk kendaraan; Kampas rem cakram; Kampas rem tromol; Karet shockbreaker untuk kendaraan;
Kickstands siklus; Komstering,  untuk kendaraan; Pegangan Tangan Untuk Kendaraan ( hand grip); Per Daun untuk
Kendaraan Bermotor; Per untuk kampas rem kendaraan; Pijakan Kaki (footstep); Piringan disc; Plat kopling Untuk Kendaraan;
Rantai penggerak untuk kendaraan; Rem cakram untuk mobil; Sabuk pengaman pengemudi (kendaraan); Sensor parkir [alarm
tanda mundur untuk kendaraan]; Sepeda listrik; Spatbor untuk kendaraan; Suspensi peredam kejut untuk kendaraan bermotor;
Transmisi untuk kendaraan; Tuas Kopling; Velg untuk roda kendaraan; alarm dan perangkat anti
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pencurian untuk kendaraan; alarm tanda mundur untuk kendaraan; alat pengait gandengan untuk kendaraan; as bergigi untuk
kendaraan; bagasi barang diatap kendaraan; bagian-bagian stang; bak engkol untuk kendaraan darat; baling-baling sekrup
untuk kendaraan; balon udara panas; ban; ban dalam untuk ban kendaraan; ban pneumatik; ban tubeless untuk sepeda; banci
bar untuk sepeda motor; bantal jok untuk jok kendaraan air; bantalan (bearings) [kendaraan darat]; bantalan rem cakram untuk
kendaraan; bantalan roda untuk kendaraan darat; behel jok sepeda motor; bemper untuk mobil; bobot keseimbangan untuk
roda mobil; bola setir kendaraan; bracket box motor; bumper kendaraan; coachwork untuk kendaraan bermotor; engkol
sepeda motor; gantungan barang kendaraan; gearing untuk kendaraan darat; gerobak dorong; gigi perubahan kecepatan
untuk kendaraan darat; grip stang untuk sepeda motor; handle rem/kopling; jari-jari roda kendaraan; jok untuk kendaraan
bermotor; joystick kendaraan; kabel kopling; kabel rem untuk sepeda motor; kaca spion; kaca spion untuk kendaraan; kaki
pasak untuk sepeda motor; kaliper rem untuk kendaraan; kampas rem; kampas rem untuk kendaraan; kantong pelana
disesuaikan untuk sepeda motor; karet untuk rem kendaraan; katup untuk ban kendaraan; kerudung kereta dorong; kit lengan
tengah untuk kendaraan; klakson untuk kendaraan; kopling untuk kendaraan darat; kursi anak-anak untuk kendaraan; kursi
keselamatan untuk digunakan di kendaraan; lengan ayun sepeda motor; lengan sisanya untuk kursi kendaraan; lengan
suspensi untuk kendaraan; lipat sepeda listrik; master rem kit; mengemudi motor untuk kendaraan darat; mesin listrik untuk
sepeda roda dua; mesin untuk kendaraan bermotor; pannier diadaptasi untuk kendaraan roda dua; papan injakan kendaraan;
pedal rem untuk kendaraan; pegangan jendela untuk mobil; pegangan per; pegangan untuk kendaraan; pegas [kendaraan
darat]; pelek untuk roda sepeda; pelindung radiator motor; pentil untuk ban kendaraan; penutup gear; penutup radiator motor;
penutup sadel untuk sepeda motor; perahu; peralatan anti selip untuk roda kendaraan; peredam kejut untuk kendaraan;
peredam kejut untuk sepeda motor; persneliing untuk kendaraan darat; persneling untuk sepeda motor; plat transmisi dan
dudukan mesin (engine mounting); pompa udara untuk ban mobil; pompa udara untuk ban sepeda; pompa udara untuk ban
sepeda motor; pompa untuk ban sepeda; pompa untuk menggembungkan ban kendaraan; pompa untuk menggembungkan
ban sepeda; pompa untuk menggembungkan ban sepeda motor; poros penggerak (gardan) untuk kendaraan; poros transmisi
untuk kendaraan darat; poros untuk kendaraan; rantai anti-selip; rem cakram hidrolik untuk sepeda; rem cakram untuk
kendaraan; rem cakram untuk sepeda motor; rem tangan; rem untuk kendaraan; roll bar (kendaraan); sabuk karet untuk
transmisi kendaraan darat; sandaran lengan untuk kendaraan; sandaran untuk kendaraan; sarung untuk sepeda (sepeda
motor); selang / kabel rem; sendi penghubung untuk kendaraan; sepatu rem untuk kendaraan; sepeda balap; sepeda gunung;
sepeda mini; sepeda motor; sepeda motor listrik; sepeda quad; standar sepeda; suspensi peredam kejut untuk kendaraan
darat; troli *; tromol; tromol sepeda motor; tuas rem untuk kendaraan darat; tuas rem untuk sepeda motor; tutup minyak rem;
tutup nap roda untuk kendaraan darat; tutup oli; tutup tangki bensin kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:09:35
540   EtiketDID2022082286

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Pekojan III Gang 2 RT011/RW008, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11240

FU JIU SONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Erlin Hermawan SM
Jl. Pangeran Jayakarta No. 34P Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar -
Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Carmichael Evo + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===As roda  untuk sepeda motor; Dudukan stang untuk sepeda motor; Kabel gas untuk sepeda motor; Kabel kilometer untuk

sepeda motor; Kickstands sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Sadel untuk sepeda motor; Standar untuk sepeda
motor; ban untuk sepeda motor; frame sepeda motor; garpu depan untuk kendaraan roda dua; hub untuk roda sepeda motor;
jari-jari roda sepeda motor; mesin sepeda motor; mudguards sepeda motor; pedal sepeda motor; pengangkut bagasi untuk
sepeda motor; penutup sadel untuk sepeda motor; rem sepeda motor; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing)
untuk sepeda motor); sepeda motor; sepeda motor listrik; setang sepeda motor.; Klakson sepeda motor; Klakson untuk
sepeda motor; Kopling untuk sepeda motor; Kunci kontak sepeda motor; Kunci sadel sepeda motor; Pedal stater sepeda
motor; Shock untuk sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; Tiang rem belakang sepeda motor; ban pneumatik untuk
sepeda motor; ban untuk sepeda motor; bantalan pegangan untuk tangki sepeda motor; behel jok sepeda motor; engkol
sepeda motor; frame sepeda motor; gantungan barang untuk motor; grip stang untuk sepeda motor; grip tangki untuk sepeda
motor; hub untuk roda sepeda motor; jari-jari roda sepeda motor; jok motor; jok untuk kendaraan bermotor; kabel kopling untuk
sepeda motor; kabel rem untuk sepeda motor; kaca spion untuk kendaraan; kaki pedal mencakup untuk sepeda motor; kaliper
rem untuk sepeda motor; mesin sepeda motor; pedal rem untuk sepeda motor; pelek untuk roda sepeda motor; pelindung
body motor; pelindung radiator motor; pelindung shock depan motor; penutup lampu motor; penutup radiator motor; persneling
untuk sepeda motor; pijakan motor(bordes motor); rantai roller untuk sepeda motor; rantai sepeda motor; rem cakram untuk
sepeda motor; roda gigi sepeda motor; roda sepeda motor; sadel sepeda motor; sandaran jok belakang; selimut dipasang
untuk sepeda motor; tromol sepeda motor; tuas gear shift untuk sepeda motor; tuas rem untuk sepeda motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:10:43
540   EtiketJID2022082287

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Perkantoran Kuta Poleng, Blok A4, Jl. Setiabudi Simpang Siur Square,
PT. GLOBAL EXPAT RECRUITING
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Kuta, Badung, Bali., Kabupaten Badung, Bali
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GLOBAL EXPAT RECRUITING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Biru, kuning, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringan-jaringan komputer global; Jasa iklan penerimaan tenaga kerja

dan penyediaan daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Keagenan tenaga kerja; Konsultasi manajemen personalia
dan ketenagakerjaan; Layanan ketenagakerjaan dan perekrutan; Layanan – layanan perekrutan tenaga kerja; Penempatan
tenaga kerja; Pengrekrutan staff permanen; jasa agen tenaga kerja dan pekerjaan; jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan
pencaharian karyawan-karyawan; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk sementara; konsultasi
penempatan karier; konsultasi penempatan kerja; layanan ketenagakerjaan pegawai sementara; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan perekrutan personil; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan perekrutan eksekutif; layanan
perekrutan tenaga kerja; layanan perencanaan karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; layanan rekrutmen dan
manajemen personalia; layanan-layanan perekrutan tenaga kerja, layanan-layanan relokasi; memberikan informasi terkait
perekrutan tenaga kerja; menyediakan layanan manajemen sumber daya manusia dan perekrutan untuk orang lain;
penempatan dan rekrutmen personel; penempatan kerja dan personel; perekrutan tenaga kerja; perekrutan tenaga kerja dan
konsultasi kepegawaian; perekrutan, perekrutan, penempatan, penempatan staf dan layanan jejaring karier; rekrutmen
personel manajemen tingkat tinggi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:11:16
540   EtiketJ072022082288

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK SUNTER GARDEN BLK D6 NO.12 RT. 005 RW. 018, KEL. SUNTER
AGUNG, KEC. TANJUNG PRIOK, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14350

FEBTINUS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mie Sion Laksa Udon
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:11:58
540   EtiketD202022082289

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi

Kelompok Tani Peternak Sidomakmur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GEMBUR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, kuning emas, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===media tanam untuk tanaman===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:13:07
540   EtiketDID2022082290

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend. Gatot Subroto No. 64, Kota Bandung, Jawa Barat, 40263
TJANDRA MURHADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OBH NUSANTARA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, merah, biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gula-gula yang mengandung obat; Jamu; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Makanan diet yang disesuaikan

untuk keperluan medis; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk
meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman
mengandung obat; Obat-obatan tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; Sediaan-sediaan farmasi; Suplemen vitamin,
mineral dan nutrisi; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; jel-jel
yang mengandung obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim-krim yang mengandung obat; losion untuk keperluan
farmasi; lotion obat untuk kulit terbakar; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman obat; minyak ikan
yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak obat; obat-obatan; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk keperluan
manusia; pastilles untuk keperluan farmasi; plester perekat untuk keperluan medis; preparat kimia untuk keperluan farmasi;
salep kulit terbakar; salep untuk keperluan farmasi; salep-salep yang mengandung obat; sediaan bahan kimia untuk keperluan
medis; sediaan multivitamin; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan vitamin; suplemen kehamilan; suplemen tambahan
dan vitamin; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; teh obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:13:38
540   EtiketJID2022082291

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kedoya Raya No. 2, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT LUNA BOGA NARAYAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: George Widjojo S.H.
Jalan Kali Besar Barat No. 5   Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PIZZA TOAST & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Orange, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hotel; Jasa penginapan; Jasa penyewaan villa; Jasa resort; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai; Kedai kopi; Kedai

untuk sarapan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan kafe; Layanan kedai makan; Pemesanan dan
penyewaan ruang rapat (meeting); Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering; layanan bar dan
restoran; layanan kafetaria; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/
restoran pesan antar; akomodasi sementara; jasa kafe; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa
penginapan wisatawan; kafe; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti; kedai roti dan
kue (bakeries); layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan motel; layanan pemesanan kamar hotel; layanan rumah
pensiun; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pelayanan ruang minum; pemesanan akomodasi sementara;
penginapan turis; penyewaan alat memasak; penyewaan bangunan yang dapat dipindah-pindahkan; penyewaan kursi, meja,
linen meja, barang pecah belah; persewaan tenda; restoran swalayan; rumah pemondokan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:13:58
540   EtiketJID2022082292

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl mutiara 74 no 06 blok 11B, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61177
rama arge frismana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : vettalk indonesia
566 Arti Bahasa : dokter hewan dan komunikasi
591 Uraian Warna : abu-abu, putih dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan software digital interaktif dalam bentuk form aplikasi kredit berbasis digital yang didistribusikan ke

merchant/partner===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:16:36
540   EtiketDID2022082293

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Satria No. 179 RT. 003 / RW. 004 Kel. Pekiringan Kec. Kesambi, Kota Cirebon,
Jawa Barat

Dedi Nuryaman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Satria
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat Emas Krem Hitam, Coklat Kopi
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===bawang putih cincang, diawetkan; bawang putih olahan; bawang putih panggang; bawang putih yang diawetkan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:18:51
540   EtiketJID2022082294

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MANDALA UTARA 1/2-D, KEL. TOMANG, KEC. GROGOL PETAMBURAN, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

CALVIN PRANATA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHICKEN TO GO! + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, ORANGE, COKLAT, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa

penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran
yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kedai
barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman,
makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan menjemput makanan; Layanan reservasi
untuk memesan makanan; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat
makan yang menyediakan kudapan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging,
ayam, ikan; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy;
Warung makan; akomodasi sementara; bar kopi; jasa penyediaan makanan berupa roti; kafe, kafetaria dan layanan restoran;
kedai ayam goreng; layanan bar dan bistro; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan
bistro; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan restoran keliling; layanan restoran
sushi; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman di bistro; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar;
restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran, bar dan
layanan katering; salad bar [layanan restoran]; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan
minuman); warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:20:32
540   EtiketDID2022082295

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gatot Subroto Timur No.  17 kesiman kertalangu, Kota Denpasar, Bali, 80237
PT. NEXA SOLUSI INDONESIA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NX SOLUTION + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SOLUTION terjemahan dari SOLUSI yg merupakan bagian dari nama badan hukum / perusahaan
591 Uraian Warna : Biru Dongker dan Hijau Tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baterai, listrik, untuk kendaraan; Gerbang Internet of Things [IoT]; Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak

komputer dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian barang dan jasa secara online; Perangkat lunak
komputer untuk sistem akuntansi; Program komputer untuk manajemen keuangan; alat pemantauan untuk perangkat yang
mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things
[IoT]; aplikasi yang dapat diunduh; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi untuk layanan cloud computing; perangkat lunak dan
aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputasi awan; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai
program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”); perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis;
perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency; perangkat lunak untuk analisis data bisnis; perangkat lunak
untuk aplikasi komputer; piranti lunak untuk intelijen bisnis; piranti lunak untuk memantau kinerja cloud, web dan aplikasi;
platform berbasis website dan aplikasi; program dan perangkat lunak komputer; program komputer; program komputer, dapat
diunduh; server cloud; server-server untuk web hosting===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:24:12
540   EtiketDID2022082296

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kedoya Raya No. 2, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT LUNA BOGA NARAYAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: George Widjojo S.H.
Jalan Kali Besar Barat No. 5   Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BURGER GEBER & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Campuran kacang panggang; Kacang mete panggang; Makanan ringan berbahan dasar singkong; Sediaan daun bawang;

Sediaan kacang; Sediaan kacang torreya; Selai; Susu kental manis; Telur; Tuna (ikan), kalengan; almond panggang; bawang
putih panggang; buah dan sayuran yang diawetkan; buah-buahan, dikeringkan; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan
atau dimasak; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran makanan ringan yang
terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; campuran makanan ringan yang terdiri dari kacang wasabi,
kacang olahan, buah atau kismis kering; daging burger; daging masak; daging olahan asap; daging panggang; daging sapi;
ikan dan kentang goreng; irisan sayuran; kacang diolah; kacang panggang; keju; keju cheddar; keju yang diawetkan; kentang
goreng; kentang goreng beku; kentang goreng singkong; keripik apel; keripik buah; keripik kentang; keripik kentang rendah
lemak; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; krim mentega; macadamias
panggang; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri
dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan sayuran segar atau beku yang dicincang dan dibentuk bulat pipih;
makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan berbahan dasar benih probiotik;
makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar buah probiotik kering; makanan ringan berbahan
dasar kacang probiotik; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kedelai probiotik; makanan
ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan berbahan dasar susu
probiotik; makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau
sayuran; mentega; mentega susu; nugget ayam; olahan daging ayam untuk isian roti burger; olahan makanan terutama terdiri
dari produk daging; olesan keju; pecan panggang; produk daging berupa burger [roti daging]; produk daging olahan; produk
daging sapi; salad sayuran; saus keju; selada kol; selai kacang coklat; singkong, diolah; telur ayam; truffle [jamur], diawetkan;
ubi jalar, diolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:24:24
540   EtiketDID2022082297

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 11220 Edison Highway, Bakersfield, California 93307, USA
AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED LIABILITY
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Gunawan Bagaskoro S.P.
Jalan Kumdang II No 11 Tanah Tinggi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARRA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah segar; Hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dan bibit-bibit tanaman; Produk-produk benih pertanian;

anggur, segar; bahan perbanyakan tanaman, termasuk stek, batang bermata tunas dan biji; batang atas untuk cangkok pohon;
batang atas untuk pencangkokan pohon buah; batang bawah untuk cangkok pohon; batang bawah untuk pencangkokan
pohon buah; benih untuk ditanam; benih untuk keperluan hortikultura; benih yang belum diolah; benih yang belum diolah untuk
keperluan pertanian; benih-benih; bibit; bibit tanaman; biji untuk menanam buah; buah segar dan belum diolah; pohon buah;
umbi, bibit dan benih untuk ditanam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:24:26
540   EtiketDID2022082298

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jalan Kencur nomor 24, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
PT. BUSANA INTI ADYATMA SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BATIK ADYATMA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; kain campuran katun sutra; kain sarung batik; kain sutra untuk pola pencetakan; kain tekstil bukan tenunan;

kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain tekstil untuk pembuatan pakaian; kain untuk penggunaan tekstil; kain*; sutra [kain];
tekstil dan pengganti tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:25:58
540   EtiketDID2022082299

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BUMI INTAN PERMAI S 27, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
PT FIZUNA NATURAL BEAUTY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KYMORA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim,

lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut,
losion dan jel untuk rambut; Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan
tekstur lebih ringan  (BB cream); krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lulur; lulur kosmetik; masker untuk
membersihkan wajah; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat;
serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung
obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:26:09
540   EtiketDID2022082300

730 Nama Pemohon : Hendra
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Alamat Pemohon : Perumahan Al Kausar Muslim City Blok B6 No.16 Jl. Gintung Bambu, Kel. Kosambi
Kec. Suka Diri, Kabupaten Tangerang, Banten, 15532

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agung Nugroho S.H.,
Equity Tower Lantai 49 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Zuby Glow
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen

dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan
pembersih untuk kaca; Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi
bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Bulu mata buatan; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik)
[Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cairan harum untuk tubuh;
Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Ekstrak herbal topikal untuk
digunakan sebagai kosmetik; Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis Mata
(Eye liner); Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak
tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel
mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit;
lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir;
pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum
kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih
kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan
kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan shower bukan untuk keperluan medis; Gel, minyak, krim,
losion, dan semprotan pembersih; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik);
Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda
Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk
kosmetik; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik
berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik
perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk
perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem
Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion
perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif
(kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim
mandi untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan
medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan
dalam mencuci; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit;
Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak
mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik;
Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah
matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku buatan; Lak rambut;
Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat);
Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk menghilangkan minyak
wajah; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh;
Losion pelembab (kosmetik); Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan
wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk wajah;
Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti
penuaan; Maker wajah (Kosmetik); Malam untuk kulit; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan;
Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan];
Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai
penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah
pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk
keperluan dapur (pembersihan); Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk
mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit;
Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelapis
kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih anti-penuaan; Pembersih botol bayi;
Pembersih kaca; Pembersih karpet; Pembersih kulit non medis; Pembersih mobil; Pembersih serba guna; Pembersih toilet;
Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah bibir;
Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan dengan bahan
dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil
untuk bibir; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set
hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perona mata; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip;
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Pewangi badan (kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk
rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk
penataan rambut; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan
kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk
perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut; Ramuan kosmetik untuk
mandi; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun
kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan
peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun
tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi,
sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan
sabun tangan cair; Sampo rambut 3-in-1; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik perawatan
bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan
perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit;
Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan
pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih untuk keperluan
rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak
mengandung obat); Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan
perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel
kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan rambut
tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan
perawatan wajah; Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewarna kuku; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya
kosmetik; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk manikur
kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat); Sediaan untuk
membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan saluran pipa; Sediaan untuk menahan sinar
matahari; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan
dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit;
Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Sediaan-sediaan untuk
membersihkan; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet; Serum
Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum
leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik;
Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar
mata; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tanah
liat (kosmetik); Tempat lipstik; Tisu basah; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi
dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan
dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Zat pelembab,
yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; abu vulkanik untuk dibersihkan; air
parfum; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia untuk keperluan pembersihan; apitoxin
[racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan
kosmetik; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan pembersih untuk
membersihkan permukaan; bahan pewarna rambut; bahan untuk digunakan dalam pembersihan ledakan; bahan-bahan  untuk
rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan untuk
rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat;
balsam non-medis untuk rambut; balsam rambut; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang
biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik;
bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu
atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu apung
untuk digunakan pada tubuh; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap
(Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak kosmetik; bedak krem; bedak
mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet;
bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah
kosmetik; bedak wajah longgar; bilas warna untuk rambut; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion;
bola kapas untuk keperluan kosmetik; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk
gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah,
tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pencuci rambut; bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi
untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran pembersih wajah;
butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca
depan mobil; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan
tidak tergelincir untuk lantai; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan
penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah; celak mata; cocoa butter untuk keperluan
kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik;
cotton buds untuk keperluan kosmetik; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; cuci masker; dasar
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bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk
parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil;
deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray
untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen untuk tujuan
pembersihan, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur; eau de parfum; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi
pembersih pori; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien
kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi,
gel dan lotion untuk perawatan kulit; enamel kuku; esens perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens untuk kulit; esens
wajah; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; face tonics klarifikasi
penyeimbang minyak; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gas bertekanan kaleng untuk
keperluan debu dan pembersihan; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau
memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan
untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan
kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel pasta gigi; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis; gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel
penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan
mousse rambut; gel setelah bercukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel
tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel
untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk
penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat;
gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel,
semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut
untuk penggunaan binatu; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan
kosmetik; glitter kuku; glitter tubuh; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk basah yang
sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk
pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan
atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen
peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); jel dan krim untuk mandi shower; kain atau tisu diresapi dengan
pembersih kulit; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan
kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih kulit; kain
diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain pembersih, debu
atau pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan,
penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik;
kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan
pelembab untuk kaki; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk
menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk
mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang terdiri dari
perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kompres mata untuk keperluan kosmetik;
kondisioner bibir; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus
conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik;
kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim;
kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak
mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan
sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan
pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional
menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional
menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan
perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang
mengandung vitamin; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-
bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut
untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah;
krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari
sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim cukur; krim
dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah
dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim
dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk
mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan
untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit;
krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk
perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit
tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan
kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim malam [kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik;
krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat
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menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab
setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim
pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim
penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang
bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala
tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis;
krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan
boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim
tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim
tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit;
krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit;
krim tubuh; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk
menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim
wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk
keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang
hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal
mandi untuk keperluan kosmetik; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku buatan dari logam mulia; kuku jari kaki palsu;
kuku palsu; kulit mengklarifikasi; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi
ultrasonik gigi; lem ikatan potongan rambut; lem untuk menguatkan kuku; lilin penata rambut; lilin tanpa selip untuk lantai; linen
untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion  untuk kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk
kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut;
losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah;
losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion
susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk tubuh; losion untuk
wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan
susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur;
lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion klarifikasi kulit non-obat;
lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak
untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik;
lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion
non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat;
lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah
matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya; lotion tabir
surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik;
lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan
tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah
tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-
up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan
susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk wajah dan
tubuh; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara rambut; masker kaki
untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah
tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit;
masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar
untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan
kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker
pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan
rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang
minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk
perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang;
masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; media ledakan untuk digunakan dalam pembersihan
permukaan; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan
bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan kapur; membersihkan pelarut, selain untuk
digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun
tanaman; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan;
mencuci soda, untuk membersihkan; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-
sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina
untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak
kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan
kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak memperbaiki rambut;
minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak
pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penataan rambut; minyak penyamakan
[kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak perlindungan matahari; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk
membersihkan lantai; minyak rambut; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah
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matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak
untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak,
losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak
perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousse dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit; mousse
perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar
[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik;
paket wajah; palet pengkilap bibir; palet perona mata; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk;
parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan
industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta styling
untuk rambut; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab
bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit
digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab
untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat;
pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari
untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap
sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembentuk garis bibir; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik;
pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbentuk krim; pembersih busa untuk penggunaan pribadi;
pembersih dinding ban; pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi (tidak
mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih
pakaian selam; pembersih rem; pembersih rumah tangga; pembersih saluran alkali dalam bentuk padat; pembersih saluran
enzimatik; pembersih saluran kaustik; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk; pembersih saluran
pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel; pembersih semprot;
pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih semprot
untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih sepatu (sediaan); pembersih tangan; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat;
pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersih wajah; pembersih wajah tidak
mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan,
penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif;
pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilasan rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan
rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemutih ketiak; pemutih kuku;
pemutih rambut; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut;
pencuci muka; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pencucian mata,
bukan untuk tujuan medis; penetral bibir; pengatur tekstur rambut; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit
(peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penghapus enamel
kuku, pena korektor enamel kuku; penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang enamel kuku;
penghilang riasan mata; penghitam alis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan;
peningkat bawah mata; pensil alis; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil mata; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk
keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyegar kulit; penyegar tubuh
dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi
pelembab; penyemprot tubuh; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan
sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu,
rambut dan kuku; perekat untuk kelopak mata ganda; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat
untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu
mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi
transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk
keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik;
persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna
bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna
rambut dan produk pemutihan; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; poles dan krim untuk logam; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk
keperluan kosmetik; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi
dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer
kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan
rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat
rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan
kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pembersih rumah tangga; produk pembersih untuk tujuan pembersihan;
produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik);
produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk
perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan;
produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit
berbentuk cairan; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; rias wajah; riasan mata; rum rum untuk keperluan
kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan
untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki;
sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun
deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim
tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun
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mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun
non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah
warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk
penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet;
sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk
mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan
tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sachet aroma untuk bantal mata; sachet parfum;
salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk
pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada
rambut; sampo rambut 3-in-1; sampo untuk rambut manusia; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk tubuh;
scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sealant polimer untuk membersihkan,
menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga;
sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu
atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku;
sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk
perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif;
sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan
dry-cleaning; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah;
sediaan fumigasi [parfum]; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan
kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk
penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat;
sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati
diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah tangga; sediaan membersihkan kendaraan;
sediaan mencuci rambut; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan non-obat untuk mengurangi
sengatan matahari; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan
pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan
busa; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar
pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak;
sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba
guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan
tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit;
sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan
pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah
tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk
mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan
dan penggosok; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan
penataan rambut; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan rambut dan
pengaturan rambut; sediaan penghilang lemak untuk tujuan pembersihan; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang
warna untuk rambut; sediaan penguatan kuku; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan
perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar
tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu
Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata,
bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu
sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan
perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan rambut; sediaan
perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan
rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk
keperluan medis; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak
mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik;
sediaan perbaikan kuku; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan rambut; sediaan
pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rambut santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik;
sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan
pada kulit; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut
dan kulit kepala; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar
matahari; sediaan untuk membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk
membersihkan gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan
untuk membersihkan rambut; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk
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membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara
dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot,
memasang rambut palsu; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan warna rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk
merawat tangan dan tubuh; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan,
pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk
pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan;
sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk
perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk pewarnaan awal rambut;
sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk
simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan
sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang
lemak; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-
sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-
sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-
sediaan untuk membersihkan  dan  mencuci; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin,
herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir sepatu dan krim; semprotan dengan pengharum untuk
badan, semprotan dengan pengharum untuk ruangan; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan menjadi
alat bantu penata rambut; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan rambut; semprotan
rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi
dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan
sabun yang mengandung wewangian; serat untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata;
serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum
mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah;
shampo rambut; solusi pembersih lensa kacamata; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip lilin untuk
menghilangkan rambut tubuh; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu pelembab; susu pelembab
setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk
keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah
matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan
lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya
tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan kosmetik yang mengandung
tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih
tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit; tips kuku; tiriskan sediaan pembersihan; tissue
(penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu basah untuk keperluan kosmetik;
tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai
diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu
diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan
sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan
sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu diresapi dengan
sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan piring; tisu
kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah direndam
sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai diresapi dengan
bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau
senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada
wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih
kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner
kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan
kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan
debu; ujung kuku buatan; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna
alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna rambut; wax rambut; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa
obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa, selain
parfum untuk penggunaan pribadi; wol baja diresapi untuk pembersihan; ===
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Nama Merek
Tipe Merek :

: KHLEE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Aromatik diffuser; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum;

Cairan untuk rambut (kosmetik); Eyeliner; Gel jerawat (kosmetik); Hyaluronic serum; Kapas wajah untuk kosmetik; Krim kulit
daerah sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim matahari (bukan untuk pengunaan
pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat);
Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum, eau de toilette; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik;
Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Perawatan anti-penuaan; Perona
Pipi; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi pakaian; Produk perawatan kulit,
yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan
wewangian; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun anti
keringat; Sabun cair wajah; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk
keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan pemutih
dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan
pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Semprotan
pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum
Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata;
Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu
pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tissue wangi basah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner
Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; anti keringat
(pembersih badan); aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; bahan parfum dan perasa/aroma; batang
kondisioner rambut padat; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk pasta gigi; bubuk
pewangi anti bau badan; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; cat kuku; colognes, parfum dan kosmetik;
concealer wajah; dasar perona mata agar warna lebih keluar  (Eye primer); dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh
[wewangian]; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk
penggunaan pribadi; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; eau de parfum; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum];
ekstrak untuk parfum; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; esens kayu putih [minyak esensial]; esens pemutih; esensi mint
[minyak esensial]; formula anti-kerut; garam pemutih; ionone [wewangian]; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak
untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner
rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif [make-
up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik
tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim
anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-
penuaan untuk wajah; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit wajah; krim
tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim wangi untuk keperluan kosmetik;
kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; lipstik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion,
krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion aromaterapi; lotion dan krim tubuh beraroma;
lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tabir
surya dan krim perawatan matahari; lotion tubuh beraroma; lotion wangi [sediaan toilet]; lulur; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk wajah; masker pemutih
kulit wajah; mint untuk wewangian; minyak aromaterapi; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial lemon;
minyak kasturi [wewangian]; minyak peppermint [wewangian]; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan
aroma ketika dipanaskan; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; parfum air wangi; parfum dan air toilet;
parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelindung terhadap
sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih
ketiak; pemutih kuku; pemutih selakangan; pensil eyeliner; perona mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter);
perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi rambut;
potpourris [wewangian]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; produk dan sediaan untuk rambut dan
perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk pelindung
matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk wewangian
yaitu kolonye; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sabun cair untuk tangan, wajah dan
tubuh; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun wangi; sampo dan kondisioner rambut; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk tubuh; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan cucian dan pemutihan;
sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati diwajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit [kosmetik];
sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan tabir surya
untuk digunakan pada kulit; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan
rambut; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran
pribadi dan wewangian; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian;
serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa
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obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan
rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk
wajah tidak mengandung obat; serum wajah; soda pemutih; strip pemutih, pasta gigi; sumbu diresapi dengan wewangian
untuk kamar wewangian; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; terpene [minyak esensial]; tisu
diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; vanillin sintetis
[wewangian]; wewangian alami; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian
sintetis; wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil;
wewangian untuk penggunaan pribadi; wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa
obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:27:53
540   EtiketDID2022082302

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA RACI NO. 05 DUSUN RACI KRAJAN, KEL. RACI, KEC. BANGIL,
Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, 67153

PT. PUTRA MITRA GEMILANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRAGE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : PRAGE = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===BAK BELAKANG TRUK YANG DAPAT DITINGGIKAN (BAGIAN KENDARAAN DARAT); Gerobak minuman; Gerobak

sampah; KENDARAAN PEMBAWA SELANG AIR PEMADAM KEBAKARAN; KENDARAAN YANG BERJALAN DIATAS REL;
Karoseri kendaraan bermotor roda tiga, atau lebih; Karoseri untuk kendaraan gandengan / kereta tempelan; Karoseri untuk
kendaraan roda empat atau lebih kategori bak tertutup; Karoseri untuk kendaraan roda empat atau lebih kategori tangki;
Karoseri untuk kendaraan roda empat atau lebih katogeri bak terbuka; Karoseri wadah atau bak penampungan untuk
kendaraan pembuangan; Kendaraan Roda Tiga Listrik; Kendaraan UTV (utility task vehicles); Kendaraan gandengan yang
dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan adaptor mulut pipa; Kendaraan gandengan yang
dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan adaptor peledak; Kendaraan gandengan yang
dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan bagian peledak; Kendaraan gandengan yang
dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan inhibitor karat; Kendaraan gandengan yang dilengkapi
dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan jet saluran masuk; Kendaraan gandengan yang dilengkapi
dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kit pemeliharaan; Kendaraan gandengan yang dilengkapi
dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan lug saluran masuk udara; Kendaraan gandengan yang
dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan media peledak dari kaca; Kendaraan gandengan yang
dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan mulut pipa; Kendaraan gandengan yang dilengkapi
dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pegas; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan
sediaan penggosok permukaan basah dan pengatur jarak; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan
penggosok permukaan basah dan pengeras pipa; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan
penggosok permukaan basah dan penyaring saluran udara; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan
penggosok permukaan basah dan saluran pengocok listrik dan pneumatik; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan
peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan saluran udara; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan
sediaan penggosok permukaan basah dan tabung udara; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan
penggosok permukaan basah, yaitu, mesin untuk penggosok basah yang dapat membersihkan permukaan dan bagian-bagian
struktural serta aksesoris dari mesin penggosok basah yang dapat membersihkan; Kendaraan penampung untuk mencuci dan
memusnahkan sampah yang tidak dapat digunakan lagi; Kendaraan penyapu jalan padat; RV [kendaraan rekreasi]; TRUK
BAGASI; TRUK PENGANGKUT BARNAG; TRUK PENYIRAM; Traktor sebagai alat angkut; Truk; Truk logging; Truk mini; Truk
pengangkut barang; Truk tangki air; Truk untuk membuang kotoran; alat untuk bergerak di darat, udara atau air; badan untuk
kendaraan bermotor; ban untuk truk sampah yang digunakan untuk mengangkut beban melalui medan kasar (articulated
dump trucks); bantalan (bearings) [kendaraan darat]; casis untuk kendaraan darat; jendela mobil (depan & belakang);
kendaraan listrik swadaya; kendaraan serba guna; kendaraan yang berjalan di atas rel; lift ski; minivan; mobil kemah; mobil
listrik; mobil van pengantaran barang; pembawa barang untuk kendaraan darat; penutup mesin (kap mobil); perahu dayung;
perahu kecil berbahan bakar jet; rangka untuk kendaraan darat; rumah mobil; sepeda roda tiga; terpal diadaptasi [berbentuk]
untuk digunakan dengan kendaraan; truk dengan fitur crane dimasukkan; truk derek; truk sampah; truk sampah untuk industri
pertambangan; truk untuk melayani penjualan makanan dan minuman; van [kendaraan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:27:59
540   EtiketDID2022082303

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kedoya Raya No. 2, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT LUNA BOGA NARAYAN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: George Widjojo S.H.
Jalan Kali Besar Barat No. 5   Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BURGER GEBER & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bubuk

untuk membuat roti; Bumbu serba guna; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Campuran untuk roti; Gula -gula
(mesis) untuk menghias kue; Makanan yang mengandung tepung; Mesis (gula-gula); Roti asin; Roti kering; Roti manis; Roti
tawar; Roti tawar manis; Saus dalam kemasansauces in a pouch; Sediaan sereal; adonan roti; bahan makanan mengandung
cokelat; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih
olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bumbu olahan [bumbu]; campuran untuk sediaan saus; coklat panas; creme brulee;
granola bar; keping cokelat; krim-krim coklat; makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan berbahan dasar
coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan
ringan berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; makanan ringan berbahan
dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar tapioka;
makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan
ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan yang dipanggang; mayones; olesan berbahan dasar
cokelat dengan atau tanpa kacang ; pasta penyedap pandan; ragi*; remah roti; roti bakar; roti berlapis keju dan daging asap;
roti berlapis keju dan telur; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti goreng; roti oriental; roti panggang; roti
rendah garam; roti singkong [roti keju]; roti*; saus; saus bumbu; saus daging; saus gurih digunakan sebagai bumbu; saus
jamur; saus kari; saus mustard; saus salad; saus tomat; sereal bar; sereal siap saji; snack bar berbasis granola; tepung yang
mengembang sendiri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:29:03
540   EtiketDID2022082304

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster Arjuna KP. Gondrong RT.05 RW.03, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17511
Lilis Suryani, Aditya Nuryanto Saputro

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SIMPEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; body lotion untuk keperluan kosmetik; body

scrub untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim kulit; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih
[kosmetik]; krim pengurang bintik penuaan; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit;
krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; lipstik; lotion masker tubuh; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan tubuh; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; parfum cair; pelembab anti-penuaan; pelembab tubuh; sabun cair; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun
krim tubuh; sabun mandi cair; sampo ketombe tanpa obat; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan perawatan bibir tanpa
obat; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan tata rias; semprotan tubuh; serum kecantikan;
toner kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:30:42
540   EtiketDID2022082305

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL TIMOHO 315 RUKO NO 5, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
PT RAWIKARA PINUNDHI SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kaylene
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : HITAM PINK HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;

Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum kecantikan
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); body scrub untuk keperluan kosmetik; dasar
bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); krim non-obat untuk scrub wajah; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung
obat; scrub krim tubuh; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat
untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak
mengandung obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah
kosmetik; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:34:42
540   EtiketJID2022082306

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kedoya Raya No. 2, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT LUNA BOGA NARAYAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: George Widjojo S.H.
Jalan Kali Besar Barat No. 5   Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BURGER GEBER & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hotel; Jasa penginapan; Jasa penyewaan villa; Jasa resort; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai; Kedai kopi; Kedai

untuk sarapan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan kafe; Layanan kedai makan; Pemesanan dan
penyewaan ruang rapat (meeting); Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering; layanan bar dan
restoran; layanan kafetaria; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/
restoran pesan antar; akomodasi sementara; jasa kafe; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa
penginapan wisatawan; kafe; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti; kedai roti dan
kue (bakeries); layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan motel; layanan pemesanan kamar hotel; layanan rumah
pensiun; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pelayanan ruang minum; pemesanan akomodasi sementara;
penginapan turis; penyewaan alat memasak; penyewaan bangunan yang dapat dipindah-pindahkan; penyewaan kursi, meja,
linen meja, barang pecah belah; persewaan tenda; restoran swalayan; rumah pemondokan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:35:05
540   EtiketDID2022082307

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Menara Satu Lantai 7 Unit 706, Jalan Boulevard Kelapa Gading LA3 No.1,
Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara

PT. MULTIPRO PAINT INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ADMIRAL WOOD FILLER EPOXY
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pelapis (cat); Bahan pelapis dasar otomotif; Bubuk tahan air untuk pengecatan kering; Cat; Cat putih (pewarna atau

cat); Cat untuk bangunan; Pelapis pelindung, kimia, pencegahan korosi, anti-noda, pelumas, tahan panas dan pengubah
tekstur untuk permukaan logam dalam bentuk coran dan ekstrusi; Pelapisan dalam hal perekatan industri untuk tahan air dan
pengerasan permukaan; Pengencer; Pengencer cat; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk cat, pelapis,
pernis atau lak; Pengering untuk cat; Pengikat untuk lak, untuk cat, untuk pelapis dan untuk pernis, bahan tambahan zat yang
mengikat; Pengisi untuk digunakan dalam cat; Sediaan pelapis anti air [cat]; Sediaan pengering untuk cat; Sediaan-sediaan
cat dasar (berupa cat); Zat pengikat untuk lak, untuk cat, untuk pelapis dan untuk pernis, zat aditif cat sebagai pengikat; anti
karat untuk sistem pendingin mobil; bahan cat termoplastik untuk digunakan dalam menandai permukaan jalan; campuran cat;
cat aditif; cat air; cat akrilik; cat aluminium; cat anti air; cat anti bakteri dan jamur; cat anti bocor; cat anti jamur; cat anti karat;
cat anti lembab; cat anti-fouling; cat arsitektur; cat asbes; cat bercahaya; cat berwarna untuk bagian luar bangunan; cat dalam
bentuk bubuk; cat dasar; cat dasar (sealer); cat dekor; cat eksterior; cat emulsi; cat interior; cat kain; cat kamuflase untuk
peralatan militer; cat kayu; cat kendaraan; cat keramik; cat lantai; cat mobil; cat pelapis anti bocor; cat pelindung segala cuaca;
cat perak untuk keramik; cat resin sintetis; cat rumah; cat semprot aerosol untuk menandai ternak; cat tahan air; cat tahan api;
cat tahan panas; cat tempel yang dapat dipindahkan; cat untuk digunakan dalam industri otomotif; cat untuk digunakan dalam
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pembuatan furnitur; cat untuk digunakan dalam pembuatan keramik; cat untuk digunakan dalam pembuatan mobil; cat untuk
kendaraan model; cat untuk lantai beton; cat untuk mesin; cat untuk penggunaan laut; cat untuk peralatan dan mesin industri;
cat untuk perlindungan terhadap grafiti; cat untuk seni dan kerajinan; cat untuk seniman; cat, pernis, pernis; cat-cat pelapis
untuk anti kebocoran pada atap-atap rumah / atap-atap bangunan; enamel otomotif; glasir [cat, lak]; kertas anti karat;
komposisi anti-karat; lak untuk digunakan sebagai pelapis permukaan; lapisan anti lengket dalam bentuk cat; lilin anti-karat;
meni (cat dasar); minyak anti-karat; pelapis anti karat; pelapis anti-grafiti [cat]; pelapis berpigmen dalam bentuk cat; pelapis
kayu [cat]; pelapis tahan cuaca [cat]; pelapis untuk atap rumah [cat]; pelapis untuk kayu (cat); pengencer cat untuk pelapis
anti-grafiti; pengencer untuk cat; pengental dan pengeras untuk pernis; pengental sintetis untuk cat; pengental untuk cat;
plester anti karat; sediaan anti karat; sediaan anti karat dalam bentuk pelapis untuk digunakan pada kendaraan; sediaan anti
lapuk untuk kayu; sediaan pelapis cat; sediaan pelapis cat (dekoratif); sediaan zat pewarna sebagai pelapis (cat); senyawa
anti karat; siccatives untuk lak; siccatives untuk pernis; terpentin [tinner untuk cat]; tinner untuk cat dasar; zat pengikat untuk
cat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 12:46:30
540   EtiketDID2022082309

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Terusan Cikajang Raya Blok A no 21, Kota Bandung, Jawa Barat
Ariefin Fitriawan Muttaqin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dr. G
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Latar Putih dengan logo manusia bertopi dengan tulisan Dr. G dibawahnya
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; air parfum; colognes, parfum dan kosmetik; eau de parfum;

minyak parfum; minyak untuk parfum dan aroma; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dan cologne; parfum untuk
keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 13:02:13
540   EtiketDID2022082311

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Sungai Dalong RT 001 RW 001, Kel. Sungai Rusa, Kec. Selakau
, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, 79452

Agustiandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Suprijono S.Kom
Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah,  Kota Cimahi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CBD RACING SPORTS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau, Emas, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); Kabel gas untuk sepeda motor; Pedal rem; Pegangan Tangan Untuk

Kendaraan ( hand grip); Pijakan Kaki (footstep); Velg untuk roda kendaraan; gantungan barang kendaraan; gas spontan;
handle rem/kopling; jalu peddock; jalu stang; jeruji roda kendaraan; kaca spion; kain penutup jok untuk kendaraan; kaliper;
kampas rem; klakson elektrik untuk kendaraan; kunci anti maling untuk kendaraan; master rem kit; motor skuter; papan
pijakan kaki; pedal; pelindung body motor; peninggi stang; peredam kejut untuk kendaraan; rem cakram untuk kendaraan;
selang rem untuk kendaraan; stang fatbar; suspensi; tromol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 13:11:16
540   EtiketJID2022082312

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Perkantoran Kuta Poleng, Blok A4, Jl. Setiabudi Simpang Siur Square,
Kuta, Badung, Bali., Kabupaten Badung, Bali

PT. GLOBAL EXPAT RECRUITING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: GLOBAL EXPAT RECRUITING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Biru, kuning, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pelatihan pembentukan karakter (character building) SDM perusahaan; Jasa pendidikan dan pelatihan di bidang

pengembangan karir; Jasa pendidikan dan pelatihan yaitu menyediakan seminar dan lokakarya yang dipimpin oleh instruktur
di bidang sumber daya manusia dan sumber daya manusia (HCM); Jasa pengembangan kemampuan SDM perusahaan;
Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan
pelatihan manajemen dan personil; Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas,
konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan
dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak,
seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi; Mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisir
lokakarya [pelatihan] atau seminar di bidang pengembangan sumber daya manusia dari suatu organisasi dan perusahaan;
Pelatihan pegawai di bidang rekrutmen pegawai; Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan dengan layanan
manajemen memasak, hotel dan restoran; jasa pendidikan dan pelatihan yaitu menyediakan kelas yang dipimpin oleh
instruktur secara langsung dan kelas online di bidang sumber daya manusia dan sumber daya manusia (HCM); jasa saran
yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan pendidikan atau pelatihan]; konseling dan pelatihan karier
[nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konseling karir yang
berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan
personalia; menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk
pengembangan personel; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personil, tim dan organisasi; pelatihan
dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia; pelatihan di bidang manajemen bisnis; pelatihan karir dan
kejuruan; pelatihan personel di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pelatihan personil di bidang
rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-
tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan
pengembangan pendidikan atau karir.; sarana pengembangan sumber daya manusia (Hiburan)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 13:14:47
540   EtiketDID2022082313

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Alor 19 Kampung Baru, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57133
Putra Sabudi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Liomo
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu memelihara kesehatan;

Jamu untuk kesehatan; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan
tubuh; Minuman non-alkohol yang mengandung suplemen bernutrisi; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat
penambah nafsu makan; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen
nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi;
Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan mineral; jamu tradisional; makanan dan minuman bervitamin
tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa;
minuman bervitamin; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman yang
diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minyak hati ikan kod; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis;
minyak ikan untuk keperluan medis; minyak ikan yang dapat dimakan untuk tujuan medis; obat penambah nafsu makan anak;
sediaan dan bahan farmasi; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk manusia; sediaan multivitamin; sediaan nutrisi tambahan
makanan; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen kalsium; suplemen
makanan bervitamin; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi untuk manusia dan
hewan; suplemen vitamin; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan
ke air; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 13:19:19
540   EtiketDID2022082314

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Longdong Village No. 24-2 Hua'anpo, Louyang City, Xingye County, Guangxi –
China

JIANG SEN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Heru Setiyono S.H.,M.H., CLA.
Rukan Plaza Pacifik Blok A.4, No. 84, Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading,
Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FOCALLURE & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : FOCALLURE Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Cokelat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas Kulit; Tas pinggang; Tas pria; Tas punggung; Tas untuk olahraga; dompet; dompet genggam kecil [tas]; dompet kartu;

dompet kecil [tas tangan]; dompet kulit imitasi [tas]; ransel; tas; tas belanja pakai ulang; tas bepergian; tas berpergian; tas
jinjing serbaguna; tas sekolah; tas tangan; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 13:22:11
540   EtiketDID2022082315

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mutiara III RT.000/RW.000, Kelurahan Alue Awe, Kecamatan Muara Dua
, Kota Lhokseumawe, Aceh, 24351

Anwar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Suprijono S.Kom
Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah,  Kota Cimahi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REGER ORIGINAL ACTION
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Orange, Hijau, Putih dan Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ikat pinggang; Mantel; Mukena; Pakaian anak-anak; Pakaian bayi; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian renang;

Sol sepatu; baju kaos [pakaian]; bretel; celana dalam; celana panjang; celana pendek; dasi; daster; jaket; jas; jas hujan; jas
mandi; jilbab; kaos kaki; kaos oblong; kaos singlet; kemeja; kerudung; korset; kutang wanita; pakaian untuk pria, wanita dan
anak-anak; pakaian untuk senam; piyama; rok dalam; sandal; sarung tangan; sepatu; sepatu bot; sepatu sandal; stoking; syal;
topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 13:26:27
540   EtiketDID2022082316

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Elang, Jl. Citra Mutiara Blok D Nomor 19-20, Kelurahan Periuk, Kecamatan
Periuk, Kota Tangerang, Banten, 15131

PT. MYSHU INDONESIA SELARAS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ICE 878 Indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah; Putih; Oranye;
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue Choco Chip; Kue Strawberry; Kue kering (pastri); Kue-kue; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan

dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan
bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Minuman berbahan dasar
kopi yang  mengandung susu; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Roti bun dengan selai; Roti manis isi; Roti pastry; Roti,
kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; es krim; es krim susu; kue coklat; kue keju; kue krim; kue muffin; kue pai;
kue pastry; kue sus; kue tar blueberry; kue, biskuit, kue kering; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman es berbahan
dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar
kopi; minuman teh boba; produk es krim; produk-produk roti untuk makanan; roti bun; roti bun krim; roti bun kukus dengan
isian; roti kukus; roti*; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh
yang mendominasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 13:27:07
540   EtiketDID2022082317
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KINDO SQUARE BLOK C2, JL. RAYA DUREN TIGA NO.101, KEL. DUREN TIGA,
KEC. PANCORAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. SUMBER REZEKI INVESTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ISTANA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, BIRU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat buka pintu dari logam, bukan-listrik; Alat pematri emas; Alat pengunci dari logam untuk wadah-wadah; Alur dari logam

untuk pintu geser; Anak tangga dari logam; Angka Model [ornamen] terbuat dari logam biasa; Atap dari logam, bagian dari sel
surya; Atap logam; Bahan bertulang dari logam untuk bangunan; Bahan pengepak dari kaleng; Baja kasar atau setengah
dikerjakan; Baja pengikis goresan pada pintu; Balok logam untuk pengelasan; Bangku pijakan bertahap dari logam; Barang-
barang dari besi untuk jendela; Batang baja; Batang hubung tegangan; Batang logam untuk patri; Baut logam; Bejana dari
logam (tempat pemakaman); Bel pintu [bukan listrik]; Benang dari logam untuk keperluan mengikat; Bentuk pengecoran logam
untuk beton; Besi beton; Besi siku; Besi tuang, yang kasar atau setengah dikerjakan; Brankas; Campuran logam biasa;
Campuran timah berlapis perak; Cerobong asap dari logam; Cetakan besi dari logam; Cetakan sementara dari logam untuk
beton; Cetakan-dingin (pengecoran); Cincin dari logam biasa untuk kunci; Cincin tembaga; Daun pintu dari logam; Dinding
insulasi anti-bakterial terbuat dari logam; Engsel pintu dari logam; Galena (bijih); Gembok; Gembok dari logam, selain
elektronik; Genteng dari logam; Genteng metal Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Genteng metal pasir;
Gentong dari logam; Gerendel dari logam; Grendel pintu dari logam; Grendel pintu rantai dari logam; Hafnium (seltium); Ibu
tangga (bagian-bagian tangga) dari logam; Jangkar dinding (besi untuk mendaki); Jangkar dinding dari logam; Jendela logam;
Jepitan kabel dan pipa dari logam; KASA KAWAT; Kabel dan Kawat Logam (Bukan untuk Listrik); Kabel dari logam, bukan
listrik; Kabel untuk kereta gantung; Kadmium; Kain dari kawat; Kait jendela dari logam; Kait perangkai dari logam untuk rantai;
Kaleng Timah; Kandang ayam dari logam; Kandang dari logam; Karya seni terbuat dari perunggu; Kasa serangga dari logam;
Kastor logam; Katup saluran pembuangan dari logam; Kawat  aluminium; Kawat besi; Kawat beton; Kawat dari campuran
logam biasa (kecuali kawat sekering); Kawat galvanis; Kawat las alumunium; Kawat las dari logam; Kawat pengikat dari logam
untuk keperluan pertanian; Kawat seling; Kawat tembaga tidak terisolasi; Kerah dari logam untuk pengikat pipa-pipa; Kerangka
dari logam untuk bangunan; Kertas logam untuk pembungkusan dan pengepak; Kisi-kisi dari logam; Kisi-kisi logam; Klem dari
logam untuk pengikat pipa; Klem logam; Klem penjepit dari besi; Klip dari logam untuk menyegel tas; Kobalt (bahan mentah);
Kotak penyimpan uang; Kunci dari logam; Kunci grendel dari logam; Kuningan, kasar atau setengah dikerjakan; Landai logam
untuk kendaraan; Langit-langit dari logam; Lantai dari logam; Lembaran dan pelat logam; Lempengan batu nisan dari logam;
Lis dari Logam; Lis hias terbuat dari logam untuk birai; Logam biasa, kasar atau setengah dikerjakan; Logam penahan pintu;
Model hewan [ornamen] terbuat dari logam biasa; Monumen dari logam untuk makam; Monumen perunggu untuk batu nisan;
Monumen terbuat dari logam; Nipel swage; Nipel swage dari logam; Paku; Paku pasak dari logam; Paku payung [paku]; Panel
langit-langit dari logam; Papan penanda dari logam; Papan yang dipakai untuk berjalan di atas tanah berlumpur atau basah
dari logam; Pasak (perangkat keras); Patung kepala dari logam biasa; Pegangan dari logam untuk jendela; Pelat las (rel
kereta api); Pelat latun; Pelat timah, kaleng; Pelindung rel dari logam untuk rel kereta api; Pembatas jalan dari logam;
Penahan Pintu lemari dari logam; Pengikat berkas dari logam; Pengikat dari logam untuk jendela; Peniti, jepit dari logam;
Peralatan dari logam untuk jendela dari kaca; Peralatan dari logam untuk seluruh pintu kaca; Peregang kawat (penghubung
peregang); Peregang untuk ikat besi (penghubung tegangan); Perintang pengamanan dari logam untuk jalanan; Pesan
telegraf logam; Pilar dari logam untuk bangunan; Pintu gerbang dari logam; Pintu kait logam; Pintu mengelilingi logam; Pipa
buang dari logam; Pipa cerobong dari logam; Pipa kotak pembentuk rangka plafond terbuat dari logam; Pipa talang dari
logam; Pipa-pipa dari logam; Pot cerobong asap dari logam; Rangka Pintu Kaca Stainless; Rangka Pintu Stainless; Rangka
Sofa Stainless; Rangka atap baja ringan; Rangka atap dari logam; Rangka plafon dari logam; Rangka rumah kaca dari logam;
Rangka tempat tidur Stainless; Rantai dari logam *); Roda perabot dari logam; Rumah kaca dari logam yang dapat diangkut;
Sambungan dari logam untuk pipa; Sambungan kabel dari logam (bukan listrik); Sekrup bagian atas logam untuk botol;
Selongsong (perangkat keras logam); Selongsong penutup dari logam untuk bangunan; Selubung tali (bidal) dari logam; Silo
dari logam; Sisipan mur dari logam biasa; Skelps; Sling dari logam untuk penanganan barang muatan; Sungkup cerobong
asap dari logam; TULANG KAWAT BAJA; Taji; Talang dari logam; Tali dan Rantai Kawat; Tali dari logam untuk penanganan
barang muatan; Tangga dari logam; Tangga untuk para penumpang naik pesawat dari logam yang dapat dipindahkan;
Tembaga kasar atau setengah dikerjakan; Tutup penyegel botol dari logam; Ubin lantai dari logam; Wadah dari logam untuk
bahan bakar cair; Wadah dari logam untuk gas bertekanan tinggi atau udara cair; Wadah dari logam untuk limbah anjing;
Wadah dari logam untuk menyimpan asam; Wadah-wadah dari logam (tempat penyimpanan, pengangkutan); aluminium;
aluminium strip berpakaian; bahan bangunan dari logam; bahan habis pakai untuk pengelasan, yaitu kawat pengelasan dari
logam; bahan logam untuk bangunan atau konstruksi; bahan-bahan bangunan dari logam; baja; baja cor; baja dalam bentuk
lembaran, pelat, foil dan gulungan; baja karbon; baja kawat batangan; baja kawat paku; baja lembaran lapis seng; baja untuk
kaleng; band-band metal umum untuk identifikasi burung; band-band metal umum untuk identifikasi hewan peliharaan;
bangunan baja; basis teluk logam; bata tahan api semi-logam; batang baja; batang baja dingin-selesai; batang baja yang
cerah; batang logam berulir; batang logam pengelasan; batang pencengkram dari logam; baut kunci logam; beacon non-
bercahaya logam [tower-seperti struktur]; benjolan kunci dari logam untuk Locksmithing; berdiri menjadi struktur logam;
berputar persimpangan dari logam untuk pipa; besi; besi cor; besi cor untuk digunakan dalam hidrolika, sanitasi, sistem jalan
dan bangunan; besi krom; besi molibdenum; besi spons; besi tahan karat; bidal tali kawat; bijih besi krom; bijih kobalt; bijih
krom; bijih molibdenum; bijih nikel; bijih tembaga; bilik telepon dari logam; bingkai jendela logam; bingkai plat nomor dari
logam; blok swage; borgol; botol gas dari logam; brankas [kotak yang kuat]; brankas [logam atau non-logam]; brankas logam;
brankas, bukan dari logam; brankas, elektronik; bukti debu menyerang logam; busa aluminium stabil; cake toppers dari logam
biasa; campuran baja; cangkir kait logam; cashboxes [logam atau non-logam]; cashboxes logam; cashboxes, bukan dari
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logam; casing logam; cetakan dari logam untuk pengecoran bahan keramik; cetakan logam untuk membentuk produk semen;
cetakan logam untuk pengecoran logam; cetakan peluru logam; chocks roda dibuat terutama dari logam; chutes ternak logam;
cincin babi dikompresi logam; cincin kunci logam; coran logam; coran, foil, bubuk, dan digulung, ditarik atau diekstrusi
setengah jadi artikel dari tembaga atau paduan; coran, foil, bubuk, dan digulung, ditarik atau diekstrusi setengah jadi artikel
nikel atau paduan; coran, foil, bubuk, dan digulung, ditarik atau diekstrusi setengah jadi artikel timah atau paduannya; coran,
foil, bubuk, dan digulung, ditarik atau diekstrusi setengah jadi artikel timbal atau paduan; cotters logam; counterweight lift;
dado rel logam; daun jendela dari logam; daun jendela logam; deadbolts logam; decking logam; dermaga portabel logam yang
memperpanjang dari garis pantai atas air; dinding geser horizontal dari logam; dinding pra-fabrikasi logam; dinding tirai logam;
door trim logam; doorplates logam; drum baja, dijual kosong; ducts logam, untuk instalasi pemanas sentral; dudukan/
penyangga dari  logam untuk perabotan; dukungan berdiri struktur logam untuk sepeda; emblem tas golf dari logam; engsel
dari logam; engsel pintu logam; flaps kucing logam; flaps pintu logam; floorings genteng metal; foil logam untuk kemasan; foil
logam untuk membungkus; frame baja untuk bangunan; gabions kawat baja; gantungan cermin logam; gantungan pakaian
logam; gazebo logam; genteng metal galvanis; genteng metal pasir; gerbang kait dan mata logam; gerbang kait logam;
gerbang keamanan logam; gerbang logam dan pagar; gerbang logam untuk fasilitas parkir mobil; gerbang logam untuk taman
mobil atau parkir; germanium; gesper dari logam biasa [hardware]; hambatan keamanan logam; hambatan kecelakaan logam;
hambatan lonjakan logam untuk jalan; hardware * logam, kecil; ingot nikel; ingot paduan nikel; ingot paduan timah; ingot
tembaga; ingot timah; item kecil hardware logam; jambs pintu logam; jaring kawat dan gauzes; jendela tingkap dari logam;
kabel baja; kabel bidal logam; kabel klem logam; kabel non-listrik dari logam biasa; kabel untuk parasut mobil; kabel untuk
pintu lift mobil; kaleng logam; kandang ayam logam; kandang babi modular logam; kandang modular logam; kapsul kopi
kosong aluminium; karabiner logam; katrol selempang dari logam; katrol, pegas dan katup dari logam [tidak termasuk elemen
mesin]; kawat; kawat aluminium; kawat ayam; kawat baja; kawat baja kuens (quench) temper untuk konstruksi beton pratekan
(PC bar/KBjP-Q); kawat baja tanpa lapisan untuk konstruksi beton pratekan (PC Wire/KBjP); kawat berduri; kawat beton;
kawat dari logam biasa; kawat duri; kawat jemuran logam; kawat kabel logam; kawat las stainless; kawat multi-untai non-listrik;
kawat patri; kawat pengikat; kawat seling; kawat solder logam; kawat untai tunggal non-listrik; kawat untuk pengelasan dengan
inti fluksi pengelasan; kawat, bilah dan batang logam yang digunakan untuk pengelasan; kecepatan benjolan logam;
kekosongan kunci logam; keran dari logam untuk tong bir; keranjang belanja supermarket genggam logam; khrom; kincir angin
dari logam; klem logam; klem pipa logam; klem roda [sepatu]; klem roda logam; klem selang logam; klip kabel logam; klip
logam; klip tali kawat; kolam renang dari logam; konektor logam untuk penghiasan dan penghiasan balok; konektor logam
untuk pipa; konektor pipa logam; kontainer dari logam untuk gas cair; kontainer dari logam untuk pakan ternak; kontainer dari
logam untuk pupuk cair; kontainer logam untuk bahan kimia, gas terkompresi dan cairan; kontainer logam untuk penyimpanan
dan transportasi barang; kontainer logam untuk transportasi; kopling dan sendi dari logam untuk pipa; kopling dari logam untuk
pipa; kotak hias logam; kotak hias yang terbuat dari logam non-mulia; kotak penyimpanan kas logam; kromium paduan; kuil
domestik logam; kunci gembok; kunci keamanan dari logam untuk kendaraan; kunci logam dan kunci untuk itu; kunci logam
untuk kunci; kunci logam, non-listrik; kunci pegas; kunci pegas logam; kunci pintu logam, non-listrik; kunci selempang logam;
kunci silinder logam; kurung kantilever logam; kurung selokan logam; kurung spacer logam; kusen jendela dari logam; kusen
logam; laci logam trim; lapisan lembaran logam; lembaran baja; lembaran baja galvanis; lembaran logam; lembaran logam
untuk membangun; lembaran logam, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; lift selempang logam; logam biasa
dalam bentuk foil [semi-tempa]; logam biasa dan paduan mereka; logam biasa dan paduan mereka, bijih; logam biasa, semi-
tempa; logam biasa, tidak ditempa; logam biasa, tidak ditempa dan setengah dikerjakan, untuk digunakan dalam pembuatan
lebih lanjut; logam dalam bentuk bubuk *; logam kaleng, dijual kosong; logam memperluas lengan untuk pembubuhan sekrup;
logam penyangga tong; lonceng pintu non-listrik; material besi cor untuk rel kereta api; mawar menjadi alat kelengkapan pipa
logam; menara perancah, bukan dari logam; mendukung pipa logam; mengalir dari logam untuk digunakan dalam
pembangunan basement waterproofing sistem; menghubungkan link untuk rantai; model [ornamen] terbuat dari logam biasa;
model miniatur mobil [ornamen] dari logam biasa; model mobil [ornamen] terbuat dari logam biasa; model pesawat [ornamen]
terbuat dari logam biasa; molibdenum terikat dengan logam lain dalam bentuk lembaran, pelat dan foil untuk pembuatan lanjut;
mullions logam; mur logam; mural genteng metal; muselets dalam sifat penutupan kawat untuk botol; nameplates logam dan
nameplates pintu; nameplates pintu logam; nikel; nikel dan paduan; nisan makam non logam mulia; nozel logam; paduan baja,
tidak ditempa atau semi-tempa; paduan pengecoran; pagar berantai dari logam; pagar besi untuk rel kereta api; pagar kawat;
pagar kawat logam; pagar rantai logam; palet penyimpanan logam; panduan rel logam; panduan rel untuk mobil lift; panel
akustik dari logam; panel bangunan dari logam; panel pagar logam; papan loncat dari logam; pasak sepatu dan pena sepatu
dari logam; pasak sepatu logam; pasak tenda logam; patung dari logam; patung dari logam biasa; patung desktop yang
terbuat dari logam non-mulia; patung logam non-mulia; pegangan pintu dari logam; pegangan pintu dari logam biasa;
pegangan tangan dari logam untuk tangga; pegangan tangan logam; pegangan tangga dari logam; pegas [logam hardware];
pelampung logam; pelampung mooring logam; pelapis logam; pelat baja berpakaian dan lembaran; pelat dan lembaran baja;
pelindung dan klem baja stainless; pembatas penjaga dari logam; pembuka pintu, non-listrik; pemegang logam untuk papan;
pemegang tiket kereta logam dan bus; pemukul logam; pemukul pintu logam; penampungan penyimpanan logam; pengait
putar ganda [perangkat keras logam]; pengencang C-cincin logam; pengencang D-cincin logam; pengencang logam untuk
perancah; pengencang snap ring dari logam; pengencang ulir logam; penghenti gerbang dari logam; penghubung kabel dari
logam, bukan listrik; pengiriman kontainer logam; peniti jepit logam; penutup dari logam untuk langit-langit; penutup pintu
logam, non-listrik; penyimpanan drum logam; penyimpanan gudang logam; penyimpanan sampah tujuan umum dari logam;
perak nikel; perancah logam; perancah menara logam; perangkap untuk hewan liar *; peranti keras dari logam; perlengkapan
pintu dari logam; perlengkapan pipa logam; perpipaan logam; peti logam; piket logam; pintu anjing logam; pintu dan jendela
dari logam; pintu ganda putar dari logam; pintu garasi logam; pintu keamanan logam; pintu kucing logam; pintu lipat logam;
pintu logam *; pintu logam geser; pintu logam untuk digunakan dalam ruangan; pintu logam, jendela, jendela dan slatted
jendela; pintu penutup keamanan dari logam; pipa baja; pipa baja dan tabung; pipa besi cor; pipa dan alat kelengkapan yang
dilapisi logam; pipa logam dan perlengkapannya;; pipa saluran pembuangan logam; pipa tembaga; piring tendangan pintu
logam; pita logam untuk keperluan mengikat; pita tipis logam; putar non-otomatis logam; rak kurung logam; rambu-rambu jalan
logam; rangka baja ringan kanal c; rangka baja ringan untuk bangunan; rangka logam untuk bangunan; rantai baja; rantai
keamanan logam; rantai logam biasa untuk kunci; rantai selip logam; rel baja; retensi batu longsor jaring kawat; rol pintu garasi
logam; rumah ayam modular logam; rumah hewan modular dari logam untuk hewan ternak; rumah hewan modular logam;
rumah kaca logam; saham dari logam untuk tanaman atau pohon; saluran dari logam untuk instalasi AC; saluran logam;
saluran non-listrik memutar logam; sambungan bercabang dari logam untuk pipa; sambungan logam untuk pipa; sambungan
rantai; screwnails logam; sekrup logam; selang bahan bakar minyak logam; selang gulungan semi-ditarik dari logam; selang
logam industri; selang logam untuk kolam renang; selang logam untuk pertanian; selang logam untuk pipa digunakan; semi-
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tempa timah dalam bentuk gulungan; sendi ekspansi logam untuk lantai dan dinding; sendi ekspansi logam untuk pipa dan
ducting; sepatu pena logam; serbuk logam umum untuk digunakan dalam pembuatan; serbuk logam untuk digunakan dalam
pembuatan; shower ambil bar logam; siku dari logam untuk pipa; siku dari logam untuk pipa kaku; siku dari logam untuk pipa,
termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; silinder baja untuk gas terkompresi; silinder kunci dari logam; silinder
kunci keamanan logam; silinder kunci logam; silinder logam untuk gas dikompresi atau cairan, dijual kosong; silo modular
logam; singkatan dari logam untuk tanda-tanda jalan; sistem langit-langit logam gantung yang terdiri dari panel; skala model
[ornamen] dari logam biasa; skala model mobil [ornamen] dari logam biasa; skylight logam; slatted jendela logam; slider
perabot logam; sling kargo dari logam; sling rantai; sling tali kawat; slot surat logam; soket spelter; solder keras; solder lunak;
solder pasta; solder perak; spelters untuk mematri; spelters untuk pengelasan; spelters untuk solder; staples logam untuk
konstruksi atau keperluan industri; staples untuk konstruksi atau keperluan industri; stepladders logam dan tangga; strip baja;
strip gemuruh logam; sudut manik-manik drywall logam [bahan bangunan]; sumbat logam untuk wadah kemasan industri; tab
indicia logam; tabel centrepieces [ornamen] terbuat dari logam biasa; tabung baja; tabung logam; tabung logam semua untuk
penggunaan kendaraan bermotor; tag telinga logam untuk ternak; tahap logam untuk pertunjukan musik; tahap untuk
pertunjukan musik terdiri dari bahan terutama logam; talang logam; tali dari logam untuk pengikat; tali kawat; tali kawat bidal
logam; tali kawat yang digunakan untuk mengangkat dan tali-temali; tali klip kawat logam; taman gudang logam; taman logam
gulungan selang tangan dioperasikan; taman saham logam; tanda-tanda parkir logam; tanda-tanda, non-bercahaya dan non-
mekanik, logam; tangga logam; tangkapan pintu lemari logam; tangki air dari logam untuk keperluan rumah tangga; tangki dari
logam untuk penyimpanan gas cair; tangki dari logam untuk penyimpanan gas dikompresi; tangki dari logam untuk transportasi
gas terkompresi; tangki logam; tangki penyimpanan air dari logam untuk keperluan industri; tangki penyimpanan cairan
[kontainer] terbuat dari logam; tangki penyimpanan cairan logam; tangki penyimpanan gas dari logam; tangki penyimpanan
logam; tangki penyimpanan logam dan atap untuk itu; tantalum dan paduan; tempa baja; tempa logam; tempat pengikat tali di
dermaga; tempat penyimpanan air dari logam; tempat sampah logam; tenda tiang logam; tensioner logam untuk rangka
kendaraan bermotor; terali dari logam; tiang bendera genggam logam; tiang-tiang baja; timah; timah batangan; timah dan
paduan; tinggal baut logam; tujuan umum penyimpanan sampah logam; tujuh kawat baja tanpa lapisan dipilin untuk konstruksi
beton pratekan (PC strand/KBjP-P7); ubin logam untuk membangun; uninsulated, kawat non-listrik; unit pintu besi; wadah
penyimpanan logam; wadah penyimpanan tujuan umum dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 13:27:54
540   EtiketDID2022082318

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman International H-12 No.15, Citraland, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT KYLO CAHAYA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Michael Hans, S.H., S.E., M.Kn., LL.M.
Jl. Bengawan 6B, Surabaya, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KYLO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : kuning, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah

tangga; Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering, kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon,
ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-surat kabar, majalah, almanak, album, buku-
buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik,
ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis, penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen,
cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener (alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat
dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas), perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau
rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis (mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot
kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku,
bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu
ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas
bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe
(bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama,
kantong plastik, sampul plastik.; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong,
buku tulis dan kertas tulis; Buku agenda; Jepitan kertas; Kertas, karton dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini tidak
termasuk dalam kelas lain; Mekanik Binder; Pena penanda; Peralatan belajar, terdiri dari penghapus pensil, penggaris untuk
menggambar, rautan pensil dan tempat pensil; Pulpen; Selotip timbal ganda; Stiker pelindung; Tempat alat tulis menulis [set];
alat tulis menulis; alat untuk kesenian; bahan untuk menjilid  buku dan kertas; bahan-bahan untuk menjilid buku; barang
cetakan; binder; buku agenda; buku jurnal kosong; kartu catatan; kotak persediaan sekolah yang terdiri dari berbagai
kombinasi persediaan sekolah terpilih, yaitu, alat tulis, pena, pensil, pensil mekanik, penghapus, penanda, krayon, pena
penanda berwarna, map, buku catatan, kertas, busur derajat, klip kertas, peruncing pensil, alat genggam dipasang pada
pensil/pena untuk menulis, lem dan penanda buku; kuas untuk melukis; kuas untuk melukis kaligrafi; pena penanda; pulpen;
pulpen untuk menandai [alat tulis menulis]; selotip [alat tulis]; selotip untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga;
stapler kertas; stiker dinding; stiker dinding anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 13:29:37
540   EtiketDID2022082319
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KEAGUNGAN NO.8A, RT/RW:001/008, KEAGUNGAN, TAMAN SARI, JAKARTA
11130, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SOEFERY HARIYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dr. FIT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Abu-abu, biru, kuning, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tissue yang diresapi dengan alkohol untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 13:36:37
540   EtiketJID2022082321

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KARYA BAKTI NO.46, KELURAHAN SEI SIKAMBING D 000/000, KECAMATAN
MEDAN PETISAH, Kota Medan, Sumatera Utara, 20119

FARID HAIKAL NASUTION

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SENYUM KECIL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : ORANYE DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa penggalangan dana amal; jasa pengumpulan dana amal; jasa/layanan donasi/sumbangan keuangan dan

jasa/layanan penggalangan dana amal online; penggalangan dana; pengumpulan dana amal untuk pencegahan dan
pencegahan bencana; pengumpulan sumbangan amal dan penggalangan dana amal, untuk orang lain; pengumpulan
sumbangan moneter untuk tujuan amal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 13:39:01
540   EtiketJ072022082322

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BUNGA RAMPAI IV/3 NO. 164, MALAKA JAYA, DUREN SAWIT, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13460

RATIH BUDI LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Narare Food
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU DAN JINGGA
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 13:40:29
540   EtiketDID2022082323

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kepu Barat No. 44 A,
RT. 008 RW. 002,
Kel. Kemayoran, Kec. Kemayoran,
Jakarta Pusat., Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 12910

DENNIS GUNAWAN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Willy Isananda Tunggal S.H.,
Sudirman Plaza Office Tower Marein Plaza 12th Floor Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 76-78 Jakarta 12910- Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 9Antiox Glow
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air mineral; Minuman berbahan dasar buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin,

mineral atau suplemen gizi lainnya; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis); Minuman sari sayuran; Minuman
sayuran; Sari buah; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik,
minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol;
minuman air perasan buah dan jus buah; minuman berenergi; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman dengan cita rasa
tidak mengandung alkohol, tidak mengandung soda; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi; minuman isotonik; minuman
jus prem; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin;
minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 13:40:42
540   EtiketDID2022082324

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Taman Palem Lestari Blok C 1 No. 33, Kel. Cengkareng Barat
Kec. Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730

PT Kirana Adi Wasesa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAW + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan makanan untuk ikan; makanan ikan; makanan ikan Louhan; makanan ikan hias; makanan untuk ikan akuarium;

makanan untuk ikan mas; nutrisi (bahan makanan) untuk ikan; pakan ikan; pakan untuk ikan dan krustasea===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 13:42:26
540   EtiketDID2022082325

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: AGUNG PERMAI 29 C1/48, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
ANDRIAS TJHIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ohho
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sampo; Sampo rambut 3-in-1; sampo untuk rambut manusia; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/10/2022 13:42:39
540   EtiketDID2022082326

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Tiara Barat 3 No 12, Cluster Tiara, Pondok Hijau Golf, Summarecon, Kelapa dua ,
Kabupaten Tangerang, Banten

PT Universal Biogro Agro
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Suryadi Sutanto Chandra
Jl. Karang Layung No. 29 Bandung 40162

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ATIVA'S UNIVERSAL BIOGRO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura,  dan kehutanan, terutama sediaan-sediaan penguat tanaman;

Batu kapur untuk pertanian; Gen benih untuk keperluan pertanian; Probiotik untuk tumbuhan; campuran kimia untuk tanah;
kompos; pupuk anorganik; pupuk cair; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kandang; pupuk majemuk yang
dikonversi secara kimia; pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk rumput; pupuk untuk hidroponik; pupuk
untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian;
pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk tanaman rumah tangga; pupuk
urea; sediaan besi sulfat untuk mencegah klorosis pada tanaman; sediaan kimia untuk menstabilkan tanah; sediaan kimia
untuk pertanian; sediaan pemupukan mineral; sediaan untuk melindungi tanaman terhadap patogen; zat antara kimia untuk
digunakan dalam pembuatan bahan kimia pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 09:15:16
540   EtiketD072022082556

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mampang Square Building Tower B3, Jl. Mampang Prapatan Raya No.88 Rt004
?w.006 Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12790

PT. NAWAITU SALING BERBAGI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAWA SUPER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Biru, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 09:19:53
540   EtiketJID2022082559

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lt. 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 ,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT Indonesian Capital Market Electronic Library

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INVESTMI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HEX: #FF5250; #FAD224 | RGB: 255, 82, 80; 250, 210, 36 | CMYK: 0, 68, 69, 0; 0, 16, 86, 2
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===memberikan informasi dan penelitian di bidang keuangan dan investasi keuangan; memberikan informasi di bidang

keuangan dan investasi; memberikan informasi keuangan; memberikan informasi terkait perdagangan efek; memberikan
informasi, konsultasi dan saran di bidang keuangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 09:24:00
540   EtiketD072022082561

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mampang Square Building Tower B3, Jl. Mampang Prapatan Raya No.88 Rt004
?w.006 Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12790

PT. NAWAITU SALING BERBAGI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAWA TRICHO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Biru, Hijau, Merah, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 09:29:22
540   EtiketJID2022082564

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perkantoran Pulomas, Jl. Perintis Kemerdekaan Blok 5 No.5, RT.8/RW.8, Pulo
Gadung, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta ,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13260

PT. SaVa Buana Tour

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAVANA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, kuning, dan emas
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pelayanan ibadah haji dan umroh; Jasa-jasa penyediaan informasi dan penyediaan ulasan tentang jasa-jasa travel

dan tujuan menginap; informasi travel; jasa menyelenggarakan perjalanan haji dan umroh; jasa reservasi untuk perjalanan
tour; jasa tour dan travel; jasa travel; mengatur dan memesan eco-travel melalui situs web; pemesanan eco-travel dan eco-
tours melalui situs web; pemesanan eco-travel melalui situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 09:30:13
540   EtiketJID2022082565

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ANYELIR III NO.01, BANJAR DUKUH, DAUH PEKEN, Kabupaten Tabanan, Bali,
82111

PT. FARMASI APOTEKKU GUMILANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: APOTEKKU GROUP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : grup
591 Uraian Warna : merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan apotek apotek===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 09:33:48
540   EtiketD072022082570

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mampang Square Building Tower B3, Jl. Mampang Prapatan Raya No.88 Rt004
Rw.006 Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12790

PT. NAWAITU SALING BERBAGI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : NAWA STICK
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Ungu, Hijau, Kuning, Merah, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 09:33:55
540   EtiketJID2022082571

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lt. 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 ,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT Indonesian Capital Market Electronic Library

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TICMIEDU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HEX: #FFCE07; #F04B49; #232323 | RGB: 225, 206, 7; 240, 75. 73; 35, 35, 35 | CMYK: 1, 18, 100, 0; 0, 86,72, 0; 71, 65, 64,

72
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 09:40:38
540   EtiketDID2022082574

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln Kebon Jeruk XIV No. 7, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
Subandi Salim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IDF INDOFITTING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Engsel pintu dari logam; Kawat besi; Kunci dari logam; Rel dari logam; baut kunci logam; besi; engsel; engsel dari logam;

engsel dari logam untuk pintu dan jendela; engsel pintu logam; gantungan selang logam; hardware * logam, kecil; kait logam;
rel geser dari logam untuk kamar mandi; rel geser dari logam untuk kamar mandi dan rel dari logam untuk kamar mandi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 09:42:35
540   EtiketDID2022082575

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. MAJALAYA RT. 003 RW. 003, MAJALAYA, CIKALONGKULON, Kabupaten
Cianjur, Jawa Barat

ALIYA ROHALI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RHLBEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Gold dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Balsem kecantikan; Masker kecantikan untuk tangan; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk

perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sediaan kecantikan;
Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Serum kecantikan (kosmetik);
Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; gel dan minyak
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kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; kapas kecantikan; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim kecantikan; krim
kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; lilin untuk keperluan kecantikan;
lotion kecantikan; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak
mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); paket kecantikan (beauty pack) untuk
menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; produk dan sediaan kosmetik
perawatan kecantikan; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan
pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat;
sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh
dan kecantikan; serum kecantikan; susu kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 09:57:12
540   EtiketDID2022082590

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Epicentrum Walk 3rd - A306-307. Kawasan Rasuna Epicentrum. Jl. HR Rasuna Said,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940

PT Cheona Nabilah Obrien

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo C
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air Alkaline; Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air

kelapa dalam kemasan; Air mineral; Air mineral alami, selain untuk keperluan medis; Air mineral dan aerasi; Air mineral
dengan ozon; Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); Air minum kesehatan berakali; Air minum terapi
bio energi anti oksidan; Air minum terapi bio energi beroksigen; Air minuman mengandung oksigen; Air oksigen; Air
pegunungan; Ale (tanpa alkohol); Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Bahan dasar jus buah; Bir (minuman tanpa
alkohol); Bir gingseng dari minuman sari gingseng putih; Bir jahe dari minuman jus jahe; Bubuk ginseng untuk minuman;
Bubuk untuk minuman; Ekstrak ginseng untuk minuman; Jahe ale; Jus sayuran bernutrisi (bukan untuk keperluan medis);
Konsentrat  jus buah; Konsentrat untuk membuat jus buah; Minuman berbahan dasar ale (alkohol atau tanpa alkohol);
Minuman berbahan dasar bir (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berenergi dengan kandungan kafein; Minuman berenergi
mengandung buah campuran berry; Minuman berenergi non-alkohol mengandung ginseng merah; Minuman jus buah;
Minuman jus buah, tanpa alkohol; Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga,
dan minuman jus buah.; Minuman sari kacang almond; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Sediaan
untuk membuat air mineral; ades [minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; ades dan minuman buah; air dalam
kemasan; air mineral aerasi; air mineral berperisa; air mineral bersoda; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol
lainnya; air mineral dari mata air, non obat; air mineral dengan rasa; air minum dengan vitamin; air soda; air yang dimurnikan;
ale (sejenis minuman beralkohol); ale jahe kering; bir berbahan dasar buah; bir putih jahe; bubuk anggur merah untuk
membuat minuman; bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk
untuk membuat minuman berbahan dasar buah; bubuk untuk minuman berbuih; ekstrak ginseng untuk minuman (bukan untuk
keperluan medis); esensi untuk membuat air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; jus anggur; jus apel; jus bit;
jus buah; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan minuman; lithia water (sejenis air mineral); minuman aroma bir tanpa-
alkohol; minuman berbahan dasar almond, selain sebagai bahan pengganti susu; minuman berenergi; minuman jus anggur,
tanpa-alkohol; minuman jus ginseng merah sebagai ginseng ale; minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan
berbagai macam potongan buah; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman sarang burung walet; minuman tanpa-
alkohol dengan kandungan jus buah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng; minuman tanpa-alkohol dengan
kandungan jus sayuran; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; minuman, yaitu, air minum, air minum
dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga
dan minuman untuk olah raga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 10:00:24
540   EtiketDID2022082598

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TUKAD MELANGIT NO. 61, BR/LINK. ANTAP RT. 000/000 KEL/DESA PANJER
KEC. DENPASAR SELATAN KOTA DEPANSAR , Kota Denpasar, Bali, 80225

NI PUTU WARDHANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Chandra Kirana + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : warna hitam & abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 10:08:07
540   EtiketDID2022082603

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Solo KM. 5 No. 5 Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta, 55282

PT SELERA RASA MAJU INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PIE SUSU MALIOBORO JOGJA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Fermentasi susu dan laktosa susu; Hasil produksi susu; Hasil produksi yang terbuat dari susu (Bukan termasuk Minuman);

Krim susu; Susu berbentuk jel, susu dengan rasa dan susu kocok; Susu dan produk susu; Susu dan produk susu, termasuk
yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan utama) dan pengganti yang sama dan
produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa
maupun tidak; Susu protein; Susu yang mengandung rasa; fermentasi susu untuk keperluan kuliner; krim bubuk (produk
susu); krim bubuk [produk susu]; mentega susu; susu; susu bubuk*; susu dan produk hasil olahan susu; susu dengan sereal;
susu pasteurisasi; susu rendah lemak; susu skim; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 10:11:20
540   EtiketDID2022082606

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Ciputat Raya No. 2H, Kebayoran Lama Utara,12240, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12240

PT. DHARMA TEKNO INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DHARMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Biru, Putih, Hitam, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Power inverter; baterai isi ulang bertenaga surya; baterai listrik isi ulang; baterai surya; instalasi panel surya untuk

Halaman 217 dari 1015



menghasilkan listrik; inverter [listrik]; inverter daya; inverter fotovoltaik; panel surya dan pengumpul energi surya untuk
produksi listrik; panel surya untuk pembangkit listrik; panel surya untuk produksi listrik; pengendali inverter digunakan dalam
pembangkit listrik tenaga surya; peralatan fotovoltaik untuk mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik; peralatan untuk
membentuk membran baterai surya; peralatan untuk pembuatan membran baterai surya; peralatan untuk pengolahan panas
membran baterai surya; sel surya dan panel pembangkit listrik; sel surya silikon kristal; sensor elektronik untuk mengukur
radiasi matahari; transformator, penyearah, inverter, konverter putar, pengubah, alat untuk menyampaikan (relay), kapasitor,
kumparan dan resistor, semua menjadi listrik===
===Alat anestesi (pembiusan); Alat kesehatan untuk mengangkat tubuh pasien lansia dan memindahkan ke tempat tidur.; Alat
ukur kadar gula (glukosa) dalam darah; Filter udara untuk digunakan dengan aparatus pendukung pernapasan; Filter untuk
keperluan medis untuk memurnikan udara untuk bernapas; Kursi untuk keperluan medis atau kedokteran gigi; Lanset, pisau
bedah kecil; Matras angin untuk keperluan medis; Meja bedah; Pakaian kompresi ketat untuk keperluan medis; Pakaian
medis; Pakaian untuk pemeriksaan pasien; Pakaian untuk ruang operasi; Perabot khusus dibuat untuk keperluan medis;
Peralatan akupunktur listrik; Peralatan pernapasan medis dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang
terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan
melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Tandu Kursi; Tang kecil catut (untuk keperluan medis);
Tempat Tidur 2 Engkol ABS; Tempat tidur angin untuk tujuan medis; Tempat tidur beroda untuk keperluan medis; Tempat tidur
hidrostatik untuk keperluan medis; Tempat tidur khusus dibuat untuk digunakan oleh pasien luka bakar; Tempat tidur khusus
dibuat untuk tujuan medis; Tilam di bawah sprei untuk tempat tidur orang sakit; alat bantu dengar elektrik; alat pembawa
cairan amalgam (penambal gigi); analisis untuk identifikasi bakteri untuk tujuan medis; aparat dan instalasi untuk produksi
sinar-X, untuk tujuan medis; aparat dan instrumen untuk terapi radioisotop; aparat pencitraan diagnostik untuk tujuan medis;
aparat untuk operasi non-invasif; aparatur pengiriman anestesi; aparatus untuk DNA dan RNA pengujian untuk tujuan medis;
aparatus untuk mengambil sampel darah; aparatus untuk mengukur tekanan intrakranial; aparatus untuk tulang pengaturan;
bantal udara untuk tujuan medis; bantalan, bantal dan selimut yang dipanaskan secara elektrik, untuk tujuan medis;
berpakaian forceps; berpakaian forsep untuk tujuan bedah; cauteries listrik untuk keperluan bedah; defibrillator eksternal;
electrocardiographs; elektroda untuk defibrillator eksternal; elektroda untuk penggunaan medis; endoskopi untuk tujuan medis;
filter untuk sinar ultraviolet, untuk tujuan medis; instrumen ginekologi; jarum untuk tujuan medis; kamera endoskopi untuk
tujuan medis; kasur angin untuk bayi, untuk tujuan medis; kasur untuk tujuan medis; kawat gigi siku untuk tujuan medis; lampu
untuk tujuan medis; laparoscopes; masker wajah dipanaskan elektrik untuk tujuan terapeutik; meja resep untuk penggunaan
rumah sakit; meja resusitasi (Tempat Periksa Khusus untuk Meletakkan Bayi); monitor jantung janin; nebulizers untuk
mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; pakaian kompresi pasca-operasi; pakaian pelindung untuk keperluan
medis; pembela telinga; penguji mata; peralatan olahraga untuk tujuan rehabilitatif medis; peralatan untuk diagnosis klinis;
perangkat untuk menyuntikkan obat-obatan; perisai perlindungan wajah untuk tujuan medis; pompa payudara listrik; sarung
tangan kompresi; sarung tangan untuk pemeriksaan medis; sarung tangan untuk tujuan medis; stoking elastis untuk tujuan
medis; tabel pemeriksaan untuk keperluan rumah sakit; tandu pasien; tang untuk tujuan medis; usungan ambulans===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:22:44
540   EtiketDID2022082817

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SINDANG BARANG LOJI RT 003/013 , Kota Bogor, Jawa Barat, 16117
KURNIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KRF
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM,PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:23:45
540   EtiketJID2022082818

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Angkasa No.4 Rt. 010/01, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

WAHYU TANUWIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AUDIOWORKSHOP MFG dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Agen ekspor - impor di bidang audio dan video CD dan kaset; Agen
penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video,
atau penerima audio-video; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten
audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa-
jasa pameran dan pameran dagang; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil;
Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda
motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait; Layanan perantara komersial  untuk
mobil-mobil; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko
yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk
toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko eceran
yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-
mobil bekas; Layanan toko ritel online; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran
dagang dan pameran; Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan pameran
dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Mengatur dan menyelenggarakan
pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan bisnis; Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran
untuk tujuan periklanan; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan;
Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; PASAR SWALAYAN;
Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi
untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Perencanaan dan pelaksanaan pameran
dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Toko barang elektronik audio dan audio visual; Toko eceran
dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Toko serba ada; Toko-toko Grosir Elektronik; iklan dan promosi
perusahaan; iklan mobil untuk dijual melalui Internet; jasa agen penjualan yang menampilkan bagian dan aksesoris untuk
mobil; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-
bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web
internet; jasa grosir yang berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa iklan dan promosi; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli
mobil bekas secara online; jasa manajemen bisnis terkait parkir mobil; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-
commerce melalui internet; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa periklanan untuk promosi e-
commerce; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa ritel supermarket dan toko
serba ada (departmental store); jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan
pertunjukkan televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa-jasa organisasi dan pameran-
pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; layanan eceran atau grosir untuk
mobil; layanan grosir untuk peralatan audiovisual; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan
manajemen pameran dagang; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan registrasi mobil; layanan ritel disediakan
oleh supermarket; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan ritel yang
berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan ritel yang disediakan
oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan toko grosir menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar,
speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video, headphone, earphone, headset,
sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan audiovisual; manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis fasilitas
parkir mobil; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan pemasok; melakukan pameran dagang;
melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang
untuk tujuan komersial dan periklanan; memberikan informasi melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil;
mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial;
mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air
untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk
tujuan komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri
hiburan permainan video; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial;
mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk
tujuan bisnis; mengorganisir dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir
dan melakukan pameran dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran dagang
virtual secara online; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras
untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau
pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan
komersial; organisasi pameran dagang; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi
pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran
untuk bisnis atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau periklanan; pameran dagang; pengaturan acara,
pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi
komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial atau
periklanan; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce;
pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce);
pengecer toko serba ada; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan jasa
penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk
tujuan komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; perencanaan dan pameran
peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk
tujuan komersial atau iklan; promosi penjualan; promosi penjualan menggunakan media audiovisual; show room (ruang
pamer) penjualan mobil bekas; sponsor promosi balapan mobil; sponsor promosi pameran dagang; supermarket; toko online;
toko swalayan; toko-toko===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:23:56
540   EtiketJ152022082819

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Antang Raya No. 25B Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan, 90234

Kurniawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OPTIK MAHARDIKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, ORANYE
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik Mata; layanan ahli kacamata; layanan informasi terkait lensa kontak dan kacamata; layanan penyesuaian lensa

kontak dan lensa kacamata; layanan penyesuaian lensa optik; pemasangan kacamata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:26:20
540   EtiketDID2022082820

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SEKEPANJANG l NO.20, RT 002 / RW 010 CIKUTRA, CIBEUNYING KIDUL,
KOTA BANDUNG, JAWA BARAT, Kota Bandung, Jawa Barat, 40124

HANA RISMA KANIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SkinCrave
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun

yang tidak mengandung obat-obatan; Sabun; Sabun Mandi; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair,
padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun
penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk muka; Sabun, sabun mandi, sediaan
untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun
tangan cair; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bubuk sabun; pencuci tubuh (sabun) bayi; produk
sabun; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan
untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun
cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan
tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci
tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan
pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun mandi; sabun mandi [untuk
manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun
mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir;
sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak
mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa
obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi;
sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi;
sabun-sabun; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet
preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun
yang mengandung wewangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:26:46
540   EtiketDID2022082821

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUTA GARDENIA BLOK B4/48 D, KEL. JURUMUDI BARU, KEC. BENDA , Kota
Tangerang, Banten

NINDO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NN NINDO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lembar plastik pvc; Mika lembaran; PVC tape; Perekat lembaran tipis plastik untuk penggunaan industri dan komersial;

Plastik anti gores; Selang PE; Selang PVC; film PVC dengan perekat untuk membungkus kendaraan komersial untuk
keperluan iklan atau promosi lainnya; film plastik, selain untuk pembungkus dan pengemasan; karet akrilik; laminasi dan
lembaran dari plastik dan polimer untuk kemasan komersial atau industri dan label kemasan; lapisan tipis (films) plastik untuk
dicetak; lembaran akrilik untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran karet untuk keperluan pengepakan; lembaran karet
untuk tujuan isolasi; lembaran karet untuk tujuan penyegelan; lembaran plastik; lembaran plastik berlapis perekat untuk
digunakan dalam manufaktur; lembaran plastik dengan sambungan khusus; lembaran plastik untuk digunakan sebagai
membran untuk keperluan kedap air; lembaran plastik, selain untuk pembungkus; lembaran resin akrilik untuk digunakan
dalam manufaktur kaca laminasi; pengepakan busa dalam bentuk lembaran; pipa selang kanvas; produk plastik setengah
dikerjakan (plastic semi-worked products); resin akrilik, setengah diproses; selang air; selang hidrolik plastik; selang lentur
untuk membawa cairan; selang plastik untuk penggunaan pipa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:27:41
540   EtiketDID2022082822

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puri Indah Financial Tower, Unit 1601.
Jl. Puri Indah Raya Blok T No.8,
Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

PT NANYANG CHEMICAL TECHNOLOGY INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DONGCHEN TRADE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih, abu-abu, grayscale.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan laut olahan, termasuk makanan laut yang dikemas dalam kaleng dan kantong.; Makanan ringan ayam goreng;

Makanan ringan cumi-cumi goreng; Makanan ringan, berbahan dasar dari buah-buahan atau sayuran; Makanan yang terbuat
dari daging; Makanan yang terbuat dari daging dan ikan; Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung;
Minuman buah atau sayuran terdiri terutama dari produk susu; Minuman-minuman berbahan dasar susu mengandung teh;
Minuman-minuman susu beraneka rasa; Singkong goreng; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang dimasak;
keripik; keripik kentang; makanan berbahan dasar sayuran; makanan berbahan dasar tahu; makanan kemasan yang terutama
terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran;
makanan ringan berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar daging;
makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kentang;
makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan siap saji yang
terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk
keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan
ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju;
makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan
ringan yang terbuat dari telur; minuman berbahan dasar santan; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar
susu kacang; olahan makanan terutama terdiri dari daging; otak-otak; produk daging olahan; produk makanan laut olahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:28:35
540   EtiketDID2022082823

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CENGKEH NO. 2, Kota Pekanbaru, Riau, 28281
PT. RIAU MUDA GEMILANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Halaman 221 dari 1015



Nama Merek
Tipe Merek :

: Skincare Dr. Novy
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SKINCARE ARTINYA  PERAWATAN KULIT BAIK ITU WAJAH, TUBUH, RAMBUT, KUKU,
TERMASUK BAGIAN DARI KULIT TUBUH YANG LAIN.

591 Uraian Warna : HITAM, KUNING, PINK, JINGGA, DAN GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit

kepala, kuku dan rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:29:23
540   EtiketJID2022082824

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Metro Indah Raya Blok A3 No. 12-14, Papanggo, Tanjung Priok, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. AUDIOWORKSHOP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALPINE dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Agen ekspor - impor di bidang audio dan video CD dan kaset; Agen

penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video,
atau penerima audio-video; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten
audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa-
jasa pameran dan pameran dagang; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil;
Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda
motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait; Layanan perantara komersial  untuk
mobil-mobil; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko
yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk
toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko eceran
yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-
mobil bekas; Layanan toko ritel online; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran
dagang dan pameran; Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan pameran
dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Mengatur dan menyelenggarakan
pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan bisnis; Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran
untuk tujuan periklanan; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan;
Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; PASAR SWALAYAN;
Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi
untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Perencanaan dan pelaksanaan pameran
dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Toko barang elektronik audio dan audio visual; Toko eceran
dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Toko serba ada; Toko-toko Grosir Elektronik; iklan dan promosi
perusahaan; iklan mobil untuk dijual melalui Internet; jasa agen penjualan yang menampilkan bagian dan aksesoris untuk
mobil; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-
bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web
internet; jasa grosir yang berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa iklan dan promosi; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli
mobil bekas secara online; jasa manajemen bisnis terkait parkir mobil; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-
commerce melalui internet; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa periklanan untuk promosi e-
commerce; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa ritel supermarket dan toko
serba ada (departmental store); jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan
pertunjukkan televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa-jasa organisasi dan pameran-
pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; layanan eceran atau grosir untuk
mobil; layanan grosir untuk peralatan audiovisual; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan
manajemen pameran dagang; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan registrasi mobil; layanan ritel disediakan
oleh supermarket; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan ritel yang
berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan ritel yang disediakan
oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan toko grosir menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar,
speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video, headphone, earphone, headset,
sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan audiovisual; manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis fasilitas
parkir mobil; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan pemasok; melakukan pameran dagang;
melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang
untuk tujuan komersial dan periklanan; memberikan informasi melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil;
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mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial;
mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air
untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk
tujuan komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri
hiburan permainan video; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial;
mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk
tujuan bisnis; mengorganisir dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir
dan melakukan pameran dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran dagang
virtual secara online; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras
untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau
pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan
komersial; organisasi pameran dagang; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi
pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran
untuk bisnis atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau periklanan; pameran dagang; pengaturan acara,
pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi
komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial atau
periklanan; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce;
pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce);
pengecer toko serba ada; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan jasa
penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk
tujuan komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; perencanaan dan pameran
peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk
tujuan komersial atau iklan; promosi penjualan; promosi penjualan menggunakan media audiovisual; show room (ruang
pamer) penjualan mobil bekas; sponsor promosi balapan mobil; sponsor promosi pameran dagang; supermarket; toko online;
toko swalayan; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:30:13
540   EtiketDID2022082825

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APT TELUK INTAN TWR SAPPHIRE UNIT 20/T KELURAHAN PEJAGALAN, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

TONY HALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fiolite
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===COP LAMPU KENDARAAN; Fitting lampu; LAMPU HIAS; LAMPU LANTAI; LAMPU PAFON; LAMPU SELANG; LED

umpan memancing; Lampion untuk hiasan pesta; Lampu Berko; Lampu Blitz; Lampu CFL/LHE  / lampu hemat energi; Lampu
Colen; Lampu Depan Untuk Motor; Lampu Iklan; Lampu Kotak untuk Iklan; Lampu LED; Lampu Pijar; Lampu anti kabut
kendaraan; Lampu belajar; Lampu darurat; Lampu diatas kepala; Lampu dinamo kendaraan; Lampu gantung plafon; Lampu
lantai; Lampu lilin LED; Lampu listrik dan peralatan penerangan lainnya; Lampu luar ruang; Lampu malam; Lampu meja;
Lampu mobil; Lampu patri; Lampu pembasmi hama untuk memurnikan udara; Lampu penerangan konstruksi; Lampu
perangkap serangga; Lampu pintar; Lampu sorot; Lampu sorot yang bisa digerakan sesuai dengan treknya; Lampu spot;
Lampu suasana LED; Lampu surya; Lampu tegak; Lampu untuk dekorasi; Lampu untuk di dinding; Lampu untuk instalasi
eksternal; Lampu untuk menerangi tangga, pintu dan bagian bangunan lainnya; Lampu untuk pemasangan di dinding; Lampu
untuk penerangan dalam ruangan; Lampu untuk penerangan industrial; Lampu untuk penerangan jalan umum; Lampu untuk
penerangan kantor; Lampu untuk penerangan luar ruangan; Lampu untuk penerangan pabrik; Lampu untuk penerangan
restoran; Lampu untuk penerangan rumah; Lampu untuk penerangan taman; Lampu yang dioperasikan dengan baterai
portabel yang dapat ditempatkan pada permukaan dimana sumber cahaya lain tidak tersedia; Lampu–lampu LED (Light
Emitting Diode); Luminer LED; Menara lampu; Mesin lampu LED; Pemantul cahaya lampu; Penahan kap lampu; Pencahayaan
langit-langit; Pencahayaan taman; Penerangan LED; Penerangan LED untuk banjir; Penerangan LED untuk jalan; Penerangan
LED untuk terowongan; Penerangan iluminasi LED; Penerangan pemancar cahaya [LED]; Pengontrol pencahayaan; Penyebar
cahaya (LED); Peralatan penerangan LED; Perkakas penerangan dengan Oioda Pemancar Cahaya (LEO); Perlengkapan
lampu langit-langit; Perlengkapan lampu pembesar listrik; Perlengkapan pencahayaan LED (light emitting diode) untuk
digunakan dalam tampilan, komersial, industri, perumahan, dan aplikasi pencahayaan aksen arsitektur; Perlengkapan
pencahayaan LED untuk aplikasi pencahayaan di dalam dan luar ruangan; Perlengkapan pencahayaan yang
mengintegrasikan pencahayaan alami dan lampu neon ke dalam fixture; Perlengkapan untuk bola lampu pijar; RUMAH
LAMPU KENDARAAN; Rumahan lampu (fitting lampu); Selongsong lampu; Sistem penerangan pemadaman listrik; String
lampu; Tabung pendar untuk penerangan; Unit pencahayaan untuk rel yang dialiri listrik; akuarium lampu; alat untuk
penerangan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan pencahayaan; aparat pengendalian lingkungan untuk
tujuan pencahayaan; aparatur pencahayaan; aparatur pencahayaan panel datar; aparatur pencahayaan panggung; basa
lamp; bola disko menyala; bola lampu; bola lampu LED; bola lampu elektrik; bola lampu mobil; bola lampu neon kompak
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[CFL]; bola lampu untuk sinyal arah untuk kendaraan; bola lampu, listrik; busur lampu; cerobong asap lampu; cerobong asap
untuk lampu minyak; dinamo lampu untuk sepeda; dioda pemancar cahaya [LED] aparatur pencahayaan; filamen untuk lampu
listrik; filter untuk aparatur pencahayaan; filter untuk pencahayaan panggung; filter warna untuk aparatur pencahayaan;
flameless dioda pemancar cahaya [LED] lilin; gelas lampu; gelas untuk lampu minyak; gerak lampu keamanan sensitif;
halogen bola lampu; instalasi pencahayaan serat optik; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan pencahayaan; kap
lampu; kap pencahayaan; karbon untuk lampu busur; keselamatan lampu untuk digunakan di bawah tanah; kotak lampu;
lampu; lampu LED kuku; lampu Natal musik; lampu Natal, selain lilin; lampu Trailer; lampu aksen untuk penggunaan dalam
ruangan; lampu akuarium; lampu baca dan lampu buku; lampu belakang mobil; lampu belakang untuk kendaraan; lampu
belakang untuk kendaraan darat; lampu bertenaga surya; lampu besar untuk mobil; lampu bola; lampu bolam; lampu buku;
lampu cadangan untuk kendaraan darat; lampu curling; lampu dekoratif; lampu dekoratif untuk liburan; lampu depan otomotif;
lampu depan portabel; lampu depan untuk tujuan pencahayaan; lampu desktop yang USB-powered; lampu dinding; lampu
directional untuk sepeda; lampu discharge; lampu elektrik dan peralatan penerangan lainnya; lampu gantung; lampu gas;
lampu halogen; lampu helm; lampu iluminasi panggung; lampu indikator untuk ruang operasi; lampu inframerah, bukan untuk
tujuan medis; lampu jalan; lampu keamanan; lampu keamanan untuk penggunaan outdoor; lampu kendaraan; lampu kepala
mobil; lampu kerja; lampu keselamatan; lampu keselamatan LED; lampu klieg; lampu kuku; lampu kuku UV; lampu kuman;
lampu kuman untuk pemurni udara; lampu laboratorium; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu lilin;
lampu lilin LED; lampu linear LED; lampu listrik; lampu listrik untuk pohon Natal; lampu malam; lampu malam listrik; lampu
malam, selain lilin; lampu meja; lampu menyelam; lampu miniatur; lampu minyak; lampu neon; lampu panggung dan lampu
lentera; lampu penambang; lampu pencahayaan foto ulang; lampu penerangan; lampu penerangan komersial; lampu penunjuk
arah untuk mobil; lampu pergelangan tangan dan lampu depan untuk penggunaan pribadi; lampu pijar; lampu proyeksi LED;
lampu reflektor; lampu rem untuk kendaraan; lampu saku; lampu sepeda; lampu sepeda motor; lampu siklus; lampu sinar
ultraviolet, bukan untuk tujuan medis; lampu sorot; lampu sorot LED; lampu sorot atas; lampu sorot genggam; lampu sorot
untuk digunakan pada kendaraan; lampu standar; lampu studio; lampu suasana hati; lampu surya; lampu surya luar ruangan;
lampu tabung; lampu taman; lampu tanning; lampu tembak; lampu tenaga surya; lampu trailer perahu; lampu uap logam
halogen UV; lampu untuk digunakan pada pencahayaan orang, binatang, benda, pemandangan dan lingkungan sekitarnya;
lampu untuk kendaraan; lampu untuk memikat ikan; lampu untuk mobil; lampu untuk penggunaan outdoor; lampu untuk tenda;
lampu utilitas portabel; libur lampu listrik; light-emitting diode [LED] bawah air lampu; light-emitting diode [LED] lampu; light-
emitting diode [LED] lampu lanskap; light-emitting diode [LED] lampu suasana hati; light-emitting diode [LED] luminer; mantel
lampu; map-lampu baca untuk kendaraan; matahari lampu; membaca lampu; menerobos lampu untuk kendaraan darat;
menyembuhkan lampu, bukan untuk tujuan medis; musik lampu pohon Natal; navigasi lampu untuk kapal; navigasi lampu
untuk pesawat; panel instrumen lampu sepeda motor; pembakar untuk lampu; pemegang kap lampu; penerangan (LED) untuk
kendaraan; penerangan iluminasi darurat (lampu emergensi); peralatan penerangan LED; perangkat anti-silau untuk
kendaraan [lampu fitting]; perangkat anti-silau untuk mobil (alat kelengkapan lampu); perlengkapan lampu; perlengkapan
lampu LED; produk lampu portabel luar ruangan, yaitu lampu depan; rakitan penerangan dioda [LED] untuk tanda-tanda yang
menyala; reflektor lampu; reflektor sepeda dan lampu sepeda; soket untuk lampu listrik; steker lampu listrik; tabung lampu
neon; tempat tudung lampu; uap merkuri lampu; ultraviolet halogen logam uap lampu; unit lampu track listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:30:40
540   EtiketJID2022082826

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO PISA GRANDE 1 JL. SOEKARNO BLOK E NO.10, Kabupaten Tangerang,
Banten, 15810

PT. GIOCIPTA KARYA MEDIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: APOTEK GIO FARMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Apotek; layanan apotek apotek; layanan dokter; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan produk farmasi;

layanan konsultasi dan informasi yang disediakan melalui Internet yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan kesehatan; memberikan informasi kesehatan melalui situs web; memberikan informasi online tentang
layanan medis; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan informasi perawatan
kesehatan melalui telepon; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet; memberikan informasi
yang berkaitan dengan persiapan dan pengeluaran obat-obatan; penyediaan informasi farmasi; penyediaan informasi
kesehatan; penyediaan informasi medis; penyediaan informasi medis dari situs web; penyediaan informasi medis sehubungan
dengan perawatan kesehatan; persiapan dan pengeluaran obat; persiapan resep di apotek; persiapan resep oleh apoteker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:31:32
540   EtiketDID2022082828

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Great Wall, Jalan Green Lake City Boulevard Blok. B No. 73 RT. 001 RW. 008,
Kel. Gondrong, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, 15146

PT BERKAT KREASI GEMILANG
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAATES ADAM & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MAATES ADAM Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Kuning dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; antioksidan [suplemen makanan]; kapsul tambahan herbal pria; suplemen bubuk

nutrisi; suplemen kalsium; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen
makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk tablet; suplemen
mineral; tablet vitamin; tablet-tablet yang mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:31:35
540   EtiketJID2022082829

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Rasamala No.46 Taman Yasmin, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor
Barat, Kabupaten/Kota Bogor - Jawa Barat, Kota Bogor, Jawa Barat

PT ANUGERAH REKAYASA BIOTEKNIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SGI
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah dan abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa laboratorium===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:32:02
540   EtiketJID2022082830

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Metro Indah Raya Blok A3 No. 12-14, Papanggo, Tanjung Priok, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. AUDIOWORKSHOP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HERTZ dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Agen ekspor - impor di bidang audio dan video CD dan kaset; Agen

penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video,
atau penerima audio-video; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten
audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa-
jasa pameran dan pameran dagang; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil;
Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda
motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait; Layanan perantara komersial  untuk
mobil-mobil; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko
yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk
toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko eceran
yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-
mobil bekas; Layanan toko ritel online; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran
dagang dan pameran; Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan pameran
dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Mengatur dan menyelenggarakan
pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan bisnis; Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran
untuk tujuan periklanan; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan;
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Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; PASAR SWALAYAN;
Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi
untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Perencanaan dan pelaksanaan pameran
dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Toko barang elektronik audio dan audio visual; Toko eceran
dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Toko serba ada; Toko-toko Grosir Elektronik; iklan dan promosi
perusahaan; iklan mobil untuk dijual melalui Internet; jasa agen penjualan yang menampilkan bagian dan aksesoris untuk
mobil; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-
bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web
internet; jasa grosir yang berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa iklan dan promosi; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli
mobil bekas secara online; jasa manajemen bisnis terkait parkir mobil; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-
commerce melalui internet; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa periklanan untuk promosi e-
commerce; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa ritel supermarket dan toko
serba ada (departmental store); jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan
pertunjukkan televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa-jasa organisasi dan pameran-
pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; layanan eceran atau grosir untuk
mobil; layanan grosir untuk peralatan audiovisual; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan
manajemen pameran dagang; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan registrasi mobil; layanan ritel disediakan
oleh supermarket; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan ritel yang
berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan ritel yang disediakan
oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan toko grosir menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar,
speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video, headphone, earphone, headset,
sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan audiovisual; manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis fasilitas
parkir mobil; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan pemasok; melakukan pameran dagang;
melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang
untuk tujuan komersial dan periklanan; memberikan informasi melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil;
mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial;
mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air
untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk
tujuan komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri
hiburan permainan video; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial;
mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk
tujuan bisnis; mengorganisir dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir
dan melakukan pameran dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran dagang
virtual secara online; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras
untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau
pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan
komersial; organisasi pameran dagang; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi
pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran
untuk bisnis atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau periklanan; pameran dagang; pengaturan acara,
pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi
komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial atau
periklanan; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce;
pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce);
pengecer toko serba ada; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan jasa
penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk
tujuan komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; perencanaan dan pameran
peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk
tujuan komersial atau iklan; promosi penjualan; promosi penjualan menggunakan media audiovisual; show room (ruang
pamer) penjualan mobil bekas; sponsor promosi balapan mobil; sponsor promosi pameran dagang; supermarket; toko online;
toko swalayan; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:33:09
540   EtiketJID2022082831

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Metro Indah Raya Blok A3 No. 12-14 Papanggo, Tanjung Priok, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. AUDIOWORKSHOP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Agen ekspor - impor di bidang audio dan video CD dan kaset; Agen
penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video,
atau penerima audio-video; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten
audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa-
jasa pameran dan pameran dagang; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil;
Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda
motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait; Layanan perantara komersial  untuk
mobil-mobil; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko
yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk
toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko eceran
yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-
mobil bekas; Layanan toko ritel online; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran
dagang dan pameran; Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan pameran
dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Mengatur dan menyelenggarakan
pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan bisnis; Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran
untuk tujuan periklanan; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan;
Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; PASAR SWALAYAN;
Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi
untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Perencanaan dan pelaksanaan pameran
dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Toko barang elektronik audio dan audio visual; Toko eceran
dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Toko serba ada; Toko-toko Grosir Elektronik; iklan dan promosi
perusahaan; iklan mobil untuk dijual melalui Internet; jasa agen penjualan yang menampilkan bagian dan aksesoris untuk
mobil; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-
bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web
internet; jasa grosir yang berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa iklan dan promosi; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli
mobil bekas secara online; jasa manajemen bisnis terkait parkir mobil; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-
commerce melalui internet; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa periklanan untuk promosi e-
commerce; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa ritel supermarket dan toko
serba ada (departmental store); jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan
pertunjukkan televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa-jasa organisasi dan pameran-
pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; layanan eceran atau grosir untuk
mobil; layanan grosir untuk peralatan audiovisual; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan
manajemen pameran dagang; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan registrasi mobil; layanan ritel disediakan
oleh supermarket; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan ritel yang
berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan ritel yang disediakan
oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan toko grosir menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar,
speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video, headphone, earphone, headset,
sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan audiovisual; manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis fasilitas
parkir mobil; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan pemasok; melakukan pameran dagang;
melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang
untuk tujuan komersial dan periklanan; memberikan informasi melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil;
mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial;
mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air
untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk
tujuan komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri
hiburan permainan video; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial;
mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk
tujuan bisnis; mengorganisir dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir
dan melakukan pameran dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran dagang
virtual secara online; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras
untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau
pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan
komersial; organisasi pameran dagang; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi
pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran
untuk bisnis atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau periklanan; pameran dagang; pengaturan acara,
pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi
komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial atau
periklanan; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce;
pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce);
pengecer toko serba ada; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan jasa
penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk
tujuan komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; perencanaan dan pameran
peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk
tujuan komersial atau iklan; promosi penjualan; promosi penjualan menggunakan media audiovisual; show room (ruang
pamer) penjualan mobil bekas; sponsor promosi balapan mobil; sponsor promosi pameran dagang; supermarket; toko online;
toko swalayan; toko-toko===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:35:42
540   EtiketJID2022082832

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Metro Indah Raya Blok A.3 No. 12-14 Papanggo, Tanjung Priok , Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. AUDIOWORKSHOP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOUND AND MACHINE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Agen ekspor - impor di bidang audio dan video CD dan kaset; Agen

penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video,
atau penerima audio-video; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten
audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa-
jasa pameran dan pameran dagang; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil;
Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda
motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait; Layanan perantara komersial  untuk
mobil-mobil; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko
yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk
toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko eceran
yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-
mobil bekas; Layanan toko ritel online; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran
dagang dan pameran; Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan pameran
dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Mengatur dan menyelenggarakan
pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan bisnis; Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran
untuk tujuan periklanan; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan;
Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; PASAR SWALAYAN;
Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi
untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Perencanaan dan pelaksanaan pameran
dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Toko barang elektronik audio dan audio visual; Toko eceran
dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Toko serba ada; Toko-toko Grosir Elektronik; iklan dan promosi
perusahaan; iklan mobil untuk dijual melalui Internet; jasa agen penjualan yang menampilkan bagian dan aksesoris untuk
mobil; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-
bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web
internet; jasa grosir yang berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa iklan dan promosi; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli
mobil bekas secara online; jasa manajemen bisnis terkait parkir mobil; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-
commerce melalui internet; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa periklanan untuk promosi e-
commerce; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa ritel supermarket dan toko
serba ada (departmental store); jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan
pertunjukkan televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa-jasa organisasi dan pameran-
pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; layanan eceran atau grosir untuk
mobil; layanan grosir untuk peralatan audiovisual; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan
manajemen pameran dagang; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan registrasi mobil; layanan ritel disediakan
oleh supermarket; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan ritel yang
berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan ritel yang disediakan
oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan toko grosir menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar,
speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video, headphone, earphone, headset,
sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan audiovisual; manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis fasilitas
parkir mobil; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan pemasok; melakukan pameran dagang;
melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang
untuk tujuan komersial dan periklanan; memberikan informasi melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil;
mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial;
mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air
untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk
tujuan komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri
hiburan permainan video; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial;
mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk
tujuan bisnis; mengorganisir dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir
dan melakukan pameran dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran dagang
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virtual secara online; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras
untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau
pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan
komersial; organisasi pameran dagang; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi
pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran
untuk bisnis atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau periklanan; pameran dagang; pengaturan acara,
pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi
komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial atau
periklanan; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce;
pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce);
pengecer toko serba ada; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan jasa
penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk
tujuan komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; perencanaan dan pameran
peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk
tujuan komersial atau iklan; promosi penjualan; promosi penjualan menggunakan media audiovisual; show room (ruang
pamer) penjualan mobil bekas; sponsor promosi balapan mobil; sponsor promosi pameran dagang; supermarket; toko online;
toko swalayan; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:36:36
540   EtiketJID2022082833

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP ANGSANA RT 010 RW 005 DES TIREM KEC LEBAK WANGI KAB SERANG
PROV BANTEN ID 42181, Kabupaten Serang, Banten, 42181

SURNI MULYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UNIIESPORTQ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===toko ritel online dalam bidang pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:37:25
540   EtiketDID2022082834

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GUANG DONG SHENG HUI LAI XIAN DONG LONG ZHEN DIAO SHI GUAN QU 6
XIANG 9 HAO ZHI I

LIN, HANCHENG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Salim Halim S.H.
Jalan Merbabu No. 7A

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VITTORIO DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===aksesoris kacamata; kabel kacamata; kacamata; kacamata pelindung; kacamata resep; kotak kacamata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:38:18
540   EtiketJID2022082835

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Metro Indah Raya Blok A3 No. 12-14, Papanggo, Tanjung Priok, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. AUDIOWORKSHOP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : FOCAL dan Logo
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Agen ekspor - impor di bidang audio dan video CD dan kaset; Agen

penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video,
atau penerima audio-video; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten
audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa-
jasa pameran dan pameran dagang; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil;
Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda
motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait; Layanan perantara komersial  untuk
mobil-mobil; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko
yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk
toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko eceran
yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-
mobil bekas; Layanan toko ritel online; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran
dagang dan pameran; Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan pameran
dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Mengatur dan menyelenggarakan
pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan bisnis; Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran
untuk tujuan periklanan; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan;
Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; PASAR SWALAYAN;
Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi
untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Perencanaan dan pelaksanaan pameran
dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Toko barang elektronik audio dan audio visual; Toko eceran
dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Toko serba ada; Toko-toko Grosir Elektronik; iklan dan promosi
perusahaan; iklan mobil untuk dijual melalui Internet; jasa agen penjualan yang menampilkan bagian dan aksesoris untuk
mobil; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-
bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web
internet; jasa grosir yang berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa iklan dan promosi; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli
mobil bekas secara online; jasa manajemen bisnis terkait parkir mobil; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-
commerce melalui internet; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa periklanan untuk promosi e-
commerce; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa ritel supermarket dan toko
serba ada (departmental store); jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan
pertunjukkan televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa-jasa organisasi dan pameran-
pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; layanan eceran atau grosir untuk
mobil; layanan grosir untuk peralatan audiovisual; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan
manajemen pameran dagang; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan registrasi mobil; layanan ritel disediakan
oleh supermarket; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan ritel yang
berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan ritel yang disediakan
oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan toko grosir menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar,
speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video, headphone, earphone, headset,
sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan audiovisual; manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis fasilitas
parkir mobil; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan pemasok; melakukan pameran dagang;
melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang
untuk tujuan komersial dan periklanan; memberikan informasi melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil;
mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial;
mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air
untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk
tujuan komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri
hiburan permainan video; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial;
mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk
tujuan bisnis; mengorganisir dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir
dan melakukan pameran dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran dagang
virtual secara online; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras
untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau
pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan
komersial; organisasi pameran dagang; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi
pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran
untuk bisnis atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau periklanan; pameran dagang; pengaturan acara,
pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi
komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial atau
periklanan; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce;
pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce);
pengecer toko serba ada; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan jasa
penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk
tujuan komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; perencanaan dan pameran

Halaman 230 dari 1015



peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk
tujuan komersial atau iklan; promosi penjualan; promosi penjualan menggunakan media audiovisual; show room (ruang
pamer) penjualan mobil bekas; sponsor promosi balapan mobil; sponsor promosi pameran dagang; supermarket; toko online;
toko swalayan; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:39:57
540   EtiketJID2022082836

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Metro Indah Raya Blok A3 No. 12-14, Papanggo, Tanjung Priok, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. AUDIOWORKSHOP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIBROFILTR dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Agen ekspor - impor di bidang audio dan video CD dan kaset; Agen

penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video,
atau penerima audio-video; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten
audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa-
jasa pameran dan pameran dagang; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil;
Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda
motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait; Layanan perantara komersial  untuk
mobil-mobil; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko
yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk
toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko eceran
yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-
mobil bekas; Layanan toko ritel online; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran
dagang dan pameran; Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan pameran
dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Mengatur dan menyelenggarakan
pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan bisnis; Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran
untuk tujuan periklanan; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan;
Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; PASAR SWALAYAN;
Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi
untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Perencanaan dan pelaksanaan pameran
dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Toko barang elektronik audio dan audio visual; Toko eceran
dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Toko serba ada; Toko-toko Grosir Elektronik; iklan dan promosi
perusahaan; iklan mobil untuk dijual melalui Internet; jasa agen penjualan yang menampilkan bagian dan aksesoris untuk
mobil; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-
bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web
internet; jasa grosir yang berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa iklan dan promosi; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli
mobil bekas secara online; jasa manajemen bisnis terkait parkir mobil; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-
commerce melalui internet; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa periklanan untuk promosi e-
commerce; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa ritel supermarket dan toko
serba ada (departmental store); jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan
pertunjukkan televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa-jasa organisasi dan pameran-
pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; layanan eceran atau grosir untuk
mobil; layanan grosir untuk peralatan audiovisual; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan
manajemen pameran dagang; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan registrasi mobil; layanan ritel disediakan
oleh supermarket; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan ritel yang
berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan ritel yang disediakan
oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan toko grosir menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar,
speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video, headphone, earphone, headset,
sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan audiovisual; manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis fasilitas
parkir mobil; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan pemasok; melakukan pameran dagang;
melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang
untuk tujuan komersial dan periklanan; memberikan informasi melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil;
mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial;
mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air
untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk
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tujuan komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri
hiburan permainan video; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial;
mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk
tujuan bisnis; mengorganisir dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir
dan melakukan pameran dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran dagang
virtual secara online; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras
untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau
pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan
komersial; organisasi pameran dagang; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi
pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran
untuk bisnis atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau periklanan; pameran dagang; pengaturan acara,
pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi
komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial atau
periklanan; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce;
pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce);
pengecer toko serba ada; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan jasa
penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk
tujuan komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; perencanaan dan pameran
peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk
tujuan komersial atau iklan; promosi penjualan; promosi penjualan menggunakan media audiovisual; show room (ruang
pamer) penjualan mobil bekas; sponsor promosi balapan mobil; sponsor promosi pameran dagang; supermarket; toko online;
toko swalayan; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:40:19
540   EtiketD152022082837

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bontoramba, Kel/Desa Bontoramba, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, Kabupaten Gowa,
Sulawesi Selatan

PT Kembar Prima Sejahtera

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AFIRA WATER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Muda, Biru Tua, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air minum dalam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:42:20
540   EtiketDID2022082838

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Puri Taman Sari Blok D9/7, RT/RW: 005/012, Kel/Desa: Kassi-Kassi, Kec:
Rappocini, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Sulawesi
Selatan, 90222

RAHMATIA S

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: kglow by azzura
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Gel untuk mandi; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim matahari (tidak untuk

penggunaan medis); Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim untuk mandi; Krim untuk tumit; Krim wajah (kosmetik);
Losion anti-penuaan; Losion menghapus make-up; Losion pelindung sinar UV; Losion untuk wajah; Lotion pelindung sinar
ultra-violet; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih
Wajah [Cleanser]; Pomade bibir; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah
[facial scrub] kosmetik; Sediaan mandi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum
kecantikan (kosmetik); Tabir surya yang disemprot; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; balm cukur; balm rambut non-
obat; basis make-up dalam bentuk pasta; batu apung; bedak mandi; bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik;
bedak wajah ditekan; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
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keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan
kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan
kosmetik; busa cukur; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; cairan tidak tergelincir untuk lantai; dasar bedak
untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil;
eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur;
emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; foundation cair; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi
tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; gel cukur; gel kecantikan;
gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pra-cukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan
kosmetik; gel tanpa obat; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel
untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik
dan make-up; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; krim
after-shave (non-obat); krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik;
krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim bibir; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah,
tangan dan tubuh; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kulit; krim kulit dalam
bentuk cair dan padat; krim kulit yang adil; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim pelembab, lotion dan gel; krim
pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim pra-cukur; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tanpa obat
untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah tidak mengandung
obat; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; lipstik; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion kosmetik;
losion setelah bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut;
losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kecantikan;
lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion rambut tanpa obat; lotion
tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa
obat; lotion wangi [sediaan toilet]; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up
mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk
wajah dan tubuh; mandi busa bayi; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kosmetik; masker kulit; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih
untuk wajah; masker pembersihan; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan
wajah; masker wajah memurnikan arang; minyak esensial aromatik; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak
mandi tanpa obat; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan
preparat kosmetik; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik wajah; pasta gigi cair; pasta gigi
tanpa obat; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab
kulit; pelembab tubuh; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung bibir non-obat; pelindung terhadap sinar matahari
untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah;
pembersih wajah tidak mengandung obat; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemolesan pemerah pipi; pemutih kuku; pencerah
kulit; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; pensil
eyeliner; pensil untuk bibir; peralatan mandi tanpa obat; perona pipi; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk sabun;
sabun almond; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk
tangan, wajah dan tubuh; sabun cukur; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat untuk wajah; sabun tubuh tanpa obat; sabun wajah; sabun wangi; salep
kulit pelembab [kosmetik]; sampo; sampo ketombe tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; sediaan
baskom tanpa obat; sediaan cukur; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan
kosmetik tanpa obat; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan
mandi tanpa obat; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersih wajah;
sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan
perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan tubuh tanpa obat;
sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan rambut tanpa obat; sediaan
tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tata rias; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut;
sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; semprotan tubuh;
semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk
wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu kecantikan; susu mandi;
susu pelembab setelah bercukur; susu tubuh; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat;
tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; wangi-wangian; warna pipi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:42:22
540   EtiketJID2022082838

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Danau Sunter Barat Blok A4 No. 3 RT. 001 RW. 016,
Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, DKI Jakarta

PT. TIMUR RAYA ANUGERAH DAMAI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: TR ANUGERAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Biru, oranye, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; Layanan penjualan ritel online; Layanan perantara

komersial yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk
toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; jasa
agen penjualan yang menampilkan bagian dan aksesoris untuk mobil; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian
atau aksesoris mobil; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web internet;
jasa eceran atau grosiran untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan
bermotor; jasa penjualan secara online; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; layanan eceran dan grosir yang berhubungan
dengan ban, ban dalam untuk ban roda kendaraan, pelek roda untuk mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang
kendaraan bermotor; pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan eceran kendaraan
bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan spareparts kendaraan bermotor; perdagangan online; toko
spareparts dan akesoris kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:43:58
540   EtiketDID2022082840

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sunter Permai Jaya 5 Blok A4/22A, Rt. 014, Rw. 006,  Kel. Sunter Agung, Kec.
Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Tommy

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IJM INDODIESEL JAYA MANDIRI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Semprot Elektrik; Alat penyemprot pewangi dan pemberantas hama pada pembersih penyedot; Bantalan untuk poros

transmisi; Cams menjadi bagian dari mesin; Cdi; Cincin peluru untuk bantalan (ballring for bearing); Coil CDI; Delivery Valve
(Pegatur  tekanan sisa bahan bakar); Dieset generator set / Diesel Genset; Dinamo stater  ; Filter (suku cadang mesin atau
motor); Fuel Injektor (pengatur supply bahan bakar); Generator tenaga uap/alat pembangkit uap; Head Rotor ( pegatur hasil
pembakaran mesin); Lengan silinder ; Mesin bajak pembentuk parit; Mesin besar yang menggunakan satu atau lebih piston
yang bergerak maju mundur (reciprocating engines) untuk pembangkit listrik dan kompresi gas yang digunakan untuk aplikasi
industri dan untuk bagian pengganti untuknya, dan bukan untuk kendaraan darurat; Mesin gergaji pemotong pipa; Mesin
pemasangan dan press laminasi; Mesin pemotong pipa; Mesin pencuci piring otomatis; Mesin penggulung untuk keperluan
industri; Mesin penghembus untuk mengempa, menyedot dan mengangkut gas; Mesin sekam padi; Mesin sortasi beras;
Mesin-mesin dan peralatan pencetak atau penjilid buku; Mesin/peralatan pertambangan dan migas; Nozzle ( alat untuk
mengatur hasil pembakaran mesin); Pelatuk penghubung/penggerak untuk buka tutup klep/ katup dalam mesin; Pistol
semprot; Plunger ( pengatur hasil pembakaran mesin); Pompa untuk bahan bakar; Rantai mesin; Robot industri untuk
pembentukan logam; Skep Karburator; Suku cadang pengganti untuk gergaji rantai, yaitu rantai gergaji, batang pemandu dan
sproket penggerak; Suku cadang untuk mesin yaitu gigi (points), adaptor (betis), pelat samping, pelat dasar dan rakitan suku
cadang untuk bibir dan ember untuk excavator, sekop kabel, dan pemuat; alat [mesin] untuk menyaring gas; alat pembersih
injektor; alat pemotong kayu; alat pengangkut (pertambangan); alat penggerek tambang; alat penyemprot (mesin); bantalan
bola; bantalan rol; bantalan untuk poros transmisi, menjadi bagian dari mesin; batang mesin; batang penghubung untuk mesin;
batang penghubung untuk mesin, motor dan mesin; bearing (bagian dari mesin); bearing dengan pelumasan sendiri; bearing
penyangga untuk mesin; bearing untuk poros transmisi ( bagian dari mesin); bit pertambangan; blender, listrik, untuk
keperluan industri; bor listrik; buldoser; busi pijar untuk mesin Diesel; busi untuk mesin; busi untuk mesin kendaraan darat;
busi untuk mesin pembakaran internal; busing [bagian dari mesin]; campuran bahan bakar dan udara regulator menjadi bagian
dari mesin pembakaran internal; camshafts mesin; cincin piston; cincin sambungan gasket; dinamo; engkol [bagian dari
mesin]; engkol suku cadang mesin; extractors tumpukan; extractors untuk tambang; filter bahan bakar; filter oli; filter oli untuk
motor dan mesin; gasket logam untuk mesin kendaraan; gasket mesin bukan logam untuk kendaraan; generator listrik; gergaji
rantai; gigi untuk mesin; hopper [discharging mekanik]; katrol drive untuk sabuk transmisi listrik dari mesin-mesin industri;
katrol tensioner untuk pengatur kecepatan elevator; katup [bagian dari mesin]; katup kontrol pompa; kepala silinder untuk
mesin; kompresor [mesin]; kompresor menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; kompresor sentrifugal; kopling poros
menjadi bagian dari mesin; latihan untuk industri pertambangan; lembam generator gas [mesin]; lengan robot untuk keperluan
industri; mekanisme kontrol hidrolik untuk robot industri; mesin bensin, selain untuk kendaraan darat; mesin bongkar muat;
mesin bor kayu; mesin cetak digital untuk keperluan industri; mesin collating untuk keperluan industri; mesin dan peralatan
konstruksi; mesin dan peralatan pengolah bahan kimia; mesin dan peralatan pertambangan; mesin diesel untuk mesin; mesin
diesel, selain untuk kendaraan darat; mesin genset; mesin kayu listrik gergaji; mesin kertas; mesin pembersih pasir; mesin
pemoles beras; mesin pemoles lilin, listrik, untuk keperluan industri; mesin pemotong batu bara; mesin pemotong logam;
mesin pengikat spiral untuk keperluan industri; mesin penjual otomatis untuk makanan dan minuman; mesin penyegel untuk
keperluan industri; mesin penyemprot air; mesin penyortir kertas otomatis; mesin penyulingan minyak; mesin persiapan
makanan dan pengolahan minuman; mesin pertanian; mesin sortasi optik untuk keperluan industri; mesin untuk industri tekstil;
mesin untuk mineralisasi air minum; mesin untuk pengepakan dan pembongkaran; mesin untuk pengolahan pulp kayu; mixer
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dapur, listrik; motor starter untuk kendaraan darat; naik-on mesin pemotong rumput; nozel pengisian bahan bakar otomatis;
nozel-nozel udara panas yang merupakan suku cadang dari senjata udara panas; pegas (bagian dari mesin); penekan [mesin
untuk keperluan industri]; pengatur kecepatan untuk mesin; penggerek tambang; penghancur kertas untuk keperluan industri;
penukar panas menjadi bagian dari mesin; peralatan mesin untuk perawatan bahan dan untuk manufaktur, tidak termasuk
perkakas untuk produksi suku cadang otomotif, komponen, rakitan, sistem bodi, dan sistem sasis; peralatan pengukuran dan
kontrol untuk minyak dan gas, ruang angkasa, otomotif, listrik dan industri energi; peralatan solder, listrik; piring kecepatan
proyeksi; piston untuk mesin; piston untuk mesin kendaraan darat; pompa air diesel; pompa air listrik; pompa air untuk mesin
kendaraan darat; pompa air untuk motor dan mesin; pompa bahan bakar untuk mesin; pompa minyak untuk mesin kendaraan
darat; pompa pengeluaran bahan bakar untuk stasiun pengisian (bahan bakar); poros/batang dalam silinder mesin, poros nok.;
robot industri untuk mesin dan peralatan mesin; rumah bantalan untuk mesin; sabuk kipas untuk motor dan mesin; sekrup
konveyor; sentrifugal industri; silinder mesin untuk kendaraan; sistem pembuangan untuk mesin diesel; stang piston; timing
belt untuk mesin kendaraan darat; trek karet menjadi bagian dari perayap di mesin pertambangan; turbin, kompresor, katup,
pompa sentrifugal, dan peralatan terkait dalam bidang minyak dan gas, jalur pipa minyak dan gas, petrokimia dan industri.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:45:25
540   EtiketJID2022082841

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Royal Regency A-6, RT.003/RW.004, Kelurahan Balongsari, Kecamatan
Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur

ROBBY MAHARDHIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BERKAH JAYA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen-agen Penjualan Elektronik; Distributor Elektronik; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa penjualan barang

secara retail, grosir dan eceran; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor;
Jasa promosi penjualan untuk orang lain; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan ritel toko serba ada
online; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; MINI MARKET; Menyediakan pusat perbelanjaan daring
(online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Toko Eceran Elektronik;
Toko Grosir Elektronik; Toko perlengkapan bayi; Toko serba ada; Toko yang menjual pakaian; belanja online; jasa pemasaran;
jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa-jasa perdagangan
online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa periklanan dan
pemasaran online; layanan pemasaran online; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan waralaba dan ritel; menyediakan
dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan pasar (marketplaces) online
untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk
menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi
pembeli dan penjual; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan tempat pasar online
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; perdagangan online; supplier; toko; toko online; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:48:42
540   EtiketDID2022082844

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln.  Kebonlega I RT.003 RW,002 Kel. Kebonlega, Kota Bandung, Jawa Barat
Laksono Prayogi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hengky Solihin MZ S.H
Jalan Inhoftank No. 21 RT. 02/02 Pelindung Hewan, Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Husband Love
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Busana Muslim; Celana jeans; Jaket Jeans; Kaos tanpa lengan; Pakaian Pria Jeans; Pakaian bawahan,

celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian
renang; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, yaitu
pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos
yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian-pakaian
pria dan wanita termasuk pakaian renang; Rok Jeans; Sarung tenun; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater
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tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Tudung kepala wanita (pakaian); baju busana muslim; celana
jeans untuk anak; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); jeans biru; kaos; kaos grafis; kaos kaki panjang; kaos polo;
kaos replika sepak bola; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; koko habaib;
pakaian bawahan untuk wanita; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian luar untuk wanita; pakaian
renang untuk wanita; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian
wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun,
sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi,
pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort,
pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang
menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment),
rompi, jaket tahan angin dan windshirt; replika kaos sepak bola Amerika; sandal lipat wanita; sandal untuk pria; sandal untuk
wanita; sarung tangan bulu; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk wanita; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita;
sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pengantin wanita; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sepatu wanita;
setelan baju (sweat suits) sweater; setelan pakaian formal wanita; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher
kru; sweater ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:53:07
540   EtiketDID2022082847

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.AM Sangaji No.21, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75117
Munassar Remmu

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAWARA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna Hijau dan orange untuk baground , warna emas untuk gambar pita, warna merah untuk tulisan Jawara, warna hijau

untuk karakter kura-kura
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Kembang gula beku; Muffins; Permen; bahan pengganti gula; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung;

brownies; campuran kue; campuran kue; campuran panekuk; cokelat; es krim; es yang dapat dimakan; garam; gula; havermut;
keripik jagung; keripik permen untuk dipanggang; keripik tortilla; kopi; kue muffin; kue pretzel; kukis (kue kering); makanan
ringan berbasis sereal; makaroni salad; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis
kakao; pai; panekuk; permen karet kunyah; pizza; produk-produk roti untuk makanan; puding; ragi*; rempah-rempah; roti
berlapis; roti*; salad pasta; saus pasta; sereal untuk sarapan; sirup panekuk; teh; wafel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:54:59
540   EtiketDID2022082848

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sunter Permai Jaya 5 Blok A4/22A, Rt. 014, Rw. 006,  Kel. Sunter Agung, Kec.
Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Tommy

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IJM INDODIESEL JAYA MANDIRI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat anti maling atau anti pencurian pada mobil; As Gear Depan Untuk Kendaraan; BRAKE MASTER CYLINDER ASSY

(sentral silinder rem); Bodi mobil; Bracket plat nomor kendaraan; CUP KIT FOR BRAKE MASTER CYLINDER (set karet
sentral rem); Casis kendaraan; Selubung engkol untuk komponen kendaraan darat, selain untuk mesin; alarm antipencurian
untuk kendaraan; alat untuk penggerak melalui darat, udara atau air; ban untuk kendaraan darat; ban untuk roda kendaraan;
frame untuk kendaraan roda dua; hub untuk kendaraan darat; hub untuk roda kendaraan; jari-jari roda kendaraan; kaca depan
untuk kendaraan darat; kaca spion untuk kendaraan; kampas kopling untuk kendaraan darat; kendaraan; klakson untuk
kendaraan; kopling untuk kendaraan darat; kursi kendaraan; mesin untuk kendaraan darat; motor untuk kendaraan darat;
pelana sepeda motor; pembawa barang untuk kendaraan; penutup kendaraan [berbentuk]; penutup roda cadangan; penutup
sadel untuk sepeda; penutup sadel untuk sepeda motor; peredam kejut suspensi untuk kendaraan darat; rangka sepeda
motor; rantai ban untuk kendaraan darat; rantai penggerak untuk kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rem untuk
kendaraan darat; roda kemudi untuk kendaraan; roda kendaraan; roda sepeda motor; roda untuk mobil; sabuk transmisi untuk
kendaraan darat; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); sepeda motor; setang sepeda
motor; spatbor untuk kendaraan darat; standar samping sepeda motor; standar untuk kendaraan darat; tanda arah belok
kendaraan; tangki bahan bakar untuk kendaraan darat; tutup nap roda; tutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; wiper kaca
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depan mobil; wiper kaca depan untuk kendaraan darat; wiper kaca depan untuk mobil.; Gear Kick Idle Untuk Kendaraan; Gear
Ratchet Starter Untuk Kendaraan; Gear box untuk kendaraan darat; Gear kopling Untuk Kendaraan; Gear rasio untuk
kendaraan; Kampas rem cakram; Kampas rem tromol; Kap mobil; Nap roda kendaraan; Pijakan Kaki (footstep); Piringan disc;
REPAIR KIT FOR BRAKE MASTER CYLINDER (BAGIAN DARI REM); Roda gigi reduksi untuk mobil; Sadel sepeda; Sasis
kendaraan; Sepeda listrik; Skuter (kendaraan); Tuas Kopling; VALVE CHECK UNTUK REM; Velg untuk roda kendaraan;
WHEEL CYLINDER ASSY (silinder roda); alarm anti-pencurian untuk kendaraan; alarm keamanan untuk kendaraan; anti-lock
sistem [ABS] untuk mobil pengereman; as roda untuk kendaraan; as roda untuk kendaraan darat; as untuk sistem suspensi
udara di kendaraan; bagian struktural untuk kendaraan darat; bagian struktural untuk mobil; bagian struktural untuk sepeda
motor; bantal kursi mobil; bantalan poros untuk kendaraan darat; bantalan rem cakram untuk kendaraan; batang torsi untuk
mobil; batang torsi untuk suspensi kendaraan darat; blok rem untuk kendaraan darat; brake drums untuk kendaraan; bumper
kendaraan; bumper untuk mobil; cover gear depan; crankcases untuk komponen mobil, selain untuk mesin; dashboard untuk
kendaraan; dashboard untuk mobil; daun mata air untuk suspensi kendaraan darat; gagang pintu untuk mobil dan kendaraan
darat lainnya; gear box otomatis untuk kendaraan darat; gearing untuk kendaraan darat; gigi bolu (bagian dari gardan); grip
stang untuk sepeda motor; handle rem/kopling; indikator arah untuk kendaraan darat; jendela untuk kendaraan; jendela untuk
mobil; jeruji roda kendaraan; jok kulit untuk kendaraan; kabel rem untuk sepeda motor; kaca depan; kaca depan untuk
kendaraan darat; kaca depan untuk mobil; kaca spion; kaca spion untuk kendaraan; kaca spion untuk mobil; kampas rem
untuk kendaraan; kampas rem untuk mobil; kancing untuk ban; katup untuk ban kendaraan; klakson kendaraan; klakson
peringatan untuk mobil; konverter torsi untuk kendaraan darat; konverter torsi untuk mobil; kopling untuk kendaraan darat;
kotak transmisi untuk kendaraan darat; landing gear untuk pesawat; lengan sisanya untuk kursi kendaraan; liners dipasang
untuk area kargo kendaraan; liners truk tidur pas; lipat sepeda listrik; master rem kit; mendorong kopling poros untuk
kendaraan darat; mesin diesel untuk kendaraan darat; mesin mobil; mobil-top operator bagasi; motor skuter; mudguards untuk
kendaraan darat; mudguards untuk mobil; panel bodi untuk kendaraan; panel trim untuk bodi kendaraan; pas kursi mobil
cover; pegangan jendela untuk mobil; pegangan pintu penjaga awal untuk mobil; pegas suspensi untuk mobil; pelapis ban;
pelapis jok untuk kursi kendaraan; pelek untuk roda kendaraan; pembawa barang untuk kendaraan; penopang suspensi untuk
kendaraan; penopang suspensi untuk kendaraan; penutup atas transmisi untuk kendaraan darat; penutup jok untuk
kendaraan; penutup untuk tangki bensin (gas) kendaraan; peredam kejut untuk kendaraan; peredam kejut untuk mobil; perisai
tenda sebagai bagian struktural dari kendaraan; pintu untuk kendaraan; pompa untuk menggembungkan ban kendaraan; rak
atap kendaraan; rak atap kendaraan; rak sepeda untuk kendaraan; rantai anti-selip; rantai penggerak dan sabuk untuk
kendaraan darat; rem [kendaraan darat]; rem cakram untuk kendaraan darat; rem untuk kendaraan; roda gigi diferensial untuk
kendaraan darat; roda gigi diferensial untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk kendaraan; roda kendaraan; sabuk karet
untuk transmisi kendaraan darat; sabuk pengaman; sabuk pengaman untuk kursi kendaraan; sarung jok dipasang untuk
kendaraan; selimut pas untuk kendaraan; sepatu poros untuk kendaraan; sepeda; silinder rem untuk kendaraan darat; sirkuit
hidrolik untuk kendaraan; sistem alarm kendaraan bermotor; sistem suspensi untuk kendaraan darat; spatbor [bagian-bagian
kendaraan darat]; spoiler untuk kendaraan; stabilizer bar untuk suspensi kendaraan darat; suspensi; tambalan untuk
memperbaiki ban kendaraan; tanda belok untuk kendaraan darat; tanduk untuk kendaraan; tempat plat nomor; tempat plat
nomor; transmisi untuk kendaraan darat; trim interior untuk mobil; truk; unit kemudi untuk kendaraan darat; visor kaca depan
[bagian-bagian kendaraan]; wadah penyimpanan rak atap untuk kendaraan darat; wadah penyimpanan rak atap untuk
kendaraan darat; wiper kaca depan mobil; penutup as roda motor; penutup gear; penutup jok untuk kendaraan; penutup mesin
(kap mobil); penutup roda cadangan; penutup untuk tangki gas mobil; perangkat anti silau untuk kendaraan; perangkat non-
selip untuk ban kendaraan; peredam kejut suspensi untuk kendaraan; peredam kejut untuk mobil; pergeseran gigi untuk mobil;
pompa udara untuk ban mobil; poros penggerak (gardan) untuk kendaraan; poros transmisi untuk kendaraan darat; power
windows untuk kendaraan; power windows untuk kendaraan bermotor; rangka bawah kendaraan; rantai mobil; rantai transmisi
untuk kendaraan darat; rem cakram untuk kendaraan; rem kemudi; roda gigi poros; roda kemudi [bagian kendaraan]; roda
kemudi untuk mobil; roda landing gear untuk pesawat; roda untuk mobil; sabuk transmisi untuk kendaraan darat; sasis mobil;
sepatu gir untuk kendaraan bermotor; sepatu rem untuk kendaraan; serat karbon trim interior untuk mobil; silinder rem untuk
kendaraan; sistem alarm kendaraan bermotor; sistem rem untuk kendaraan; sistem suspensi untuk kendaraan; sistem
suspensi untuk kendaraan darat; sistem suspensi untuk mobil; skuter air; skuter listrik roda dua self-balancing; skuter pedal;
spakbor; stabiliser shock; sunroof untuk mobil; tabung ABS; tempat duduk kendaraan; tempelan tangki(tankpad); traktor;
transmisi kopling dan roda gigi kopling [kendaraan darat]; trem; tromol; tuas gear shift untuk sepeda motor; turbin untuk
kendaraan darat; tutup cvt; tutup minyak rem; tutup nap roda untuk kendaraan darat; tutup oli; tutup pentil; tutup tangki; tutup
tangki bensin kendaraan darat; undercarriage untuk mobil; unit kemudi untuk kendaraan darat; visor kaca depan [bagian-
bagian kendaraan]; windshield===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:55:35
540   EtiketDID2022082850

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BUDI MULIA NO. 33A RT 009 RW 007 PADEMANGAN BARAT, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14420

Dianata Eka Putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QRCBN : QR Code Book Number
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kode respons cepat sebagai nomor identifikasi buku, majalah, dan publikasi lainnya.
591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; platform

berbasis website dan aplikasi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 14:55:48
540   EtiketJID2022082852

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Pontianak Blok F No.145 RT.001/RW.005 Kel. jaka Mulya Kec. Bekasi Selatan,
Kota Bekasi, Jawa Barat

Arie Qurniawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EQUITIC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan Hitam, Logo Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan keamanan dunia maya dan keamanan Internet;

Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis;
bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; informasi dan konsultasi manajemen bisnis;
jasa konsultasi manajemen bisnis yang disediakan melalui Internet; konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi manajemen
bisnis; konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi kecerdasan buatan; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis di
bidang manajemen personalia; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan think
tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa
pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang
dan/atau jasa-jasa; pemberian informasi mengenai konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi kecerdasan buatan;
periklanan dan konsultasi manajemen bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 15:02:07
540   EtiketJID2022082854

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Artha Graha Lt. 10, Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kec.
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. Biko Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLACK POND TAVERN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BLACK POND TAVERN : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Bar yang menyediakan jus; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur,

jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Fasilitas perjamuan dan pesta
sosial; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan;
Kafetaria; Kantin; Layanan bar minuman anggur; Layanan perjamuan; Lounge koktail; Memberikan informasi dan bertukar
informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol termasuk melalui Internet; Menyediakan fasilitas untuk
mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Penyediaan makanan dan
minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran; Restoran Prasmanan; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar);
Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa
penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa restoran; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-
tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe-restoran dan layanan kafetaria; layanan bar dan bistro; layanan bar dan
koktail; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan
kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan
lounge koktail; layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi
restoran; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang publik,
bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan snack-bar dan kantin; melayani minuman beralkohol;
pelayanan ruang minum; penyediaan fasilitas keperluan umum untuk konvensi, perjamuan makan, acara sosial, penggalangan
dana, dan acara spesial; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui
informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar
melalui situs web; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan
pertemuan; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-
acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan tempat perjamuan
makan dan acara sosial untuk acara spesial; penyewaan fasilitas perjamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus;
restoran swalayan; restoran, bar, dan layanan lounge koktail===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 15:04:15
540   EtiketJID2022082856

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Great Wall, Jalan Green Lake City Boulevard Blok. B No. 73 RT. 001 RW. 008,
Kel. Gondrong, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, 15146

PT BERKAT KREASI GEMILANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAATES ADAM & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MAATES ADAM Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Kuning dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perdagangan ekspor-impor; Layanan penjualan ritel online; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online

marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Periklanan, pemasaran dan
layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan
bisnis; administrasi franchise (waralaba); jasa penjualan secara online; layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis untuk
pengoperasian waralaba; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; perdagangan barang; perdagangan
online; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 15:06:30
540   EtiketJID2022082857

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kapuk, Rt. 007, Rw. 005,  Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Yeni Poernama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SATE BABI KAPUK + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : jingga, merah muda, ungu, merah, cokelat, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan

bar cemilan; Kafe-kafe; Kedai barbekyu; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai yang
menyediakan teh bubble; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba;
Restoran Masakan Korea; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food
Truck); jasa katering; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan katering untuk menyediakan masakan
Jepang; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa
pulang; layanan reservasi restoran; layanan restoran ramen; layanan restoran sushi; layanan untuk menyediakan makanan
dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman; persiapan
makanan Jepang untuk konsumsi segera; restoran masakan khas jepang; warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 15:06:58
540   EtiketJID2022082858

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puri Marina B3 D/3 RT/RW.009/011 Kel. Ancol Kec. Pademangan, Jakarta Utara,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Elsaputra Djaja Justia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIVI TOUR
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 39
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen perjalanan Ibadah; Jasa diving dan snorkeling untuk tujuan komersil melalui situs web; Jasa pelayanan ibadah haji
dan umroh; Jasa wisata; Jasa-jasa penyediaan informasi dan penyediaan ulasan tentang jasa-jasa travel dan tujuan
menginap; Klub untuk perjalanan; Menjual/mengurus sarana penginapan /akomodasi; Pengaturan perjalanan tamasya dengan
kapal; Rental Mobil; Transportasi penumpang; bongkar muat kargo; informasi travel; jasa agen perjalanan; jasa agen tiket
pesawat; jasa menyelenggarakan pengaturan dan pengantaran perjalanan wisata diving dan snorkeling bagi wisatawan; jasa
pemandu wisata; jasa pemesanan, jasa reservasi atau informasi untuk wisata perjalanan, jasa reservasi atau informasi; jasa
pengiriman angkutan udara; jasa pengiriman kargo; jasa penjualan tiket kendaraan darat, laut, maupun udara untuk perjalanan
serta wisata; jasa penyediaan wisata (tur) dan ekskursi (darmawisata); jasa penyelenggraan pemandu wisata; jasa perjalanan
wisata; jasa perjalanan wisata udara; jasa tour dan travel; jasa travel; kemasan pakaian untuk transportasi; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan perjalanan, transportasi dan penyimpanan; layanan charter udara; layanan check-in maskapai;
layanan konsultasi dan pemesanan yang berkaitan dengan perjalanan; layanan panduan perjalanan; layanan pariwisata medis
menjadi layanan transportasi ke negara lain untuk tujuan menerima perawatan medis; layanan pembungkus untuk
perlindungan bagasi selama perjalanan; layanan pemesanan tiket perjalanan; layanan penanganan kargo impor; layanan
pengangkutan kargo impor; layanan permohonan paspor dan visa perjalanan; layanan pos, pengiriman dan kurir; layanan
transportasi maskapai; layanan wisata medis menjadi pengaturan transportasi, pemesanan perjalanan dan pemesanan
perjalanan untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan wisata medis yang mengatur perjalanan dan layanan reservasi
ke negara lain untuk tujuan menerima perawatan medis; melakukan atau mengawal tur perjalanan; melakukan perjalanan
wisata wisata dengan bus; melakukan tur perjalanan wisata; melakukan wisata jalan-jalan dengan pesawat terbang;
memberikan informasi tentang perjalanan dan wisata perjalanan; mengatur dan memesan eco-travel melalui situs web;
mengatur dan memesan tur perjalanan wisata; mengatur perjalanan oleh agen wisata; mengatur perjalanan sehari, perjalanan
liburan dan wisata perjalanan wisata; mengatur perjalanan untuk paket liburan; mengatur transportasi untuk pelancong;
mengatur tur perjalanan wisata; merencanakan dan mengatur tur wisata keliling dan wisata sehari; organisasi perjalanan;
pemesanan dan pemesanan transportasi untuk wisata hiking; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk wisata trekking;
pemesanan dan pemesanan transportasi untuk wisatawan; pemesanan kursi untuk perjalanan kereta api; pemesanan kursi
untuk perjalanan udara; pemesanan perjalanan melalui agen; pemesanan perjalanan melalui agen pihak ketiga; pemesanan
perjalanan melalui kantor wisata; penanganan kargo dan jasa pengiriman; penerbitan tiket untuk perjalanan; pengangkutan;
pengawalan tur perjalanan; pengepakan barang; pengiriman paket; pengiriman pos; pengumpulan, pengangkutan dan
pengiriman barang, barang pribadi dan bagasi melalui jalan darat, kereta api, laut dan udara; pengumpulan, pengangkutan
dan pengiriman barang, dokumen, paket, dan surat; penjemputan dan pengiriman paket dan barang; penyediaan informasi
elektronik tentang perjalanan; penyediaan informasi perjalanan; penyewaan kendaraan rekreasi; penyewaan pesawat,
kendaraan dan kapal; penyewaan speedboat; penyimpanan fisik data atau dokumen yang disimpan secara elektronik;
perencanaan dan pemesanan perjalanan maskapai, melalui sarana elektronik; persewaan kapal pesiar; reservasi dan
pemesanan transportasi untuk penumpang dengan kapal pesiar; sewa pesawat; sewa van bergerak; transportasi bus;
transportasi darat, air dan kendaraan udara; transportasi helikopter===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 15:07:15
540   EtiketDID2022082859

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puri Indah Financial Tower, Unit 1601.
Jl. Puri Indah Raya Blok T No.8,
Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

PT NANYANG CHEMICAL TECHNOLOGY INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DONGCHEN TRADE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih, abu-abu, grayscale.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; es krim; es krim dan produk es

krim; minuman berbahan dasar teh; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es
berbahan dasar teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 15:07:48
540   EtiketJID2022082860

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Batu Tulis VIII / 27 A, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Robert Steven

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ancient Hypno Magnetism
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Ancient Hypno Magnetism = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam, kuning, jingga, cokelat tua, cokelat muda, abu-abu dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perawatan kesehatan; Menyediakan berita mengenai acara yang berkaitan dengan medis dan kesehatan melalui

Internet; Retret kesehatan; jasa konsultasi kebugaran, perawatan kesehatan, diet, olahraga dan gaya hidup; jasa-jasa
informasi perawatan kesehatan; konseling kesehatan; layanan klinik kesehatan; meditasi untuk kesehatan; memberikan
informasi kesehatan mental dan kebugaran; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 15:08:50
540   EtiketJID2022082861

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Danau Sunter Barat Blok A4 No. 3 RT. 001 RW. 016,
Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, DKI Jakarta

PT. TIMUR RAYA ANUGERAH DAMAI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TRA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Biru, oranye, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; Layanan penjualan ritel online; Layanan perantara

komersial yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk
toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; jasa
agen penjualan yang menampilkan bagian dan aksesoris untuk mobil; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian
atau aksesoris mobil; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web internet;
jasa eceran atau grosiran untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan
bermotor; jasa penjualan secara online; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; layanan eceran dan grosir yang berhubungan
dengan ban, ban dalam untuk ban roda kendaraan, pelek roda untuk mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang
kendaraan bermotor; pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan eceran kendaraan
bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan spareparts kendaraan bermotor; perdagangan online; toko
spareparts dan akesoris kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 15:09:00
540   EtiketDID2022082862

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gwalk W1 / 35 - 36, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT. MAXXI AGRI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CLEARER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); pestisida; pestisida pertanian;

pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 15:09:23
540   EtiketDID2022082863

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. SUKAMULYA , RT/RW : 016/004 , KEL. CIBEBER , KEC. MANONJAYA ,,
Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, 46197

ROBI ABDUL MAJID
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Paraleaf + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Paraleaf berasal dari gabungan 2 kata yaitu kata : Para yang artinya kelompok , dan kata Leaf yang
artinya daun atau tumbuh. Jadi kata Paraleaf artinya Sekelompok orang yang mempunyai semangat
untuk bertumbuh dengan menjadikan alam bagian dari hidupnya.

591 Uraian Warna : HITAM , HIJAU , PUTIH.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Busana Muslim; Celana; Daster tidur; Gamis pria; Hijab; Jaket-jaket; Jubah; Kaos t-shirt; Kemeja (lengan

pendek); Kerudung kepala; Pakaian; Pakaian Pria; Pakaian [pakaian]; Pakaian anak-anak; Pakaian muslim; Pakaian wanita;
Sweater; baju busana muslim; baju kaos (t-shirt); blus; celana; celana panjang; celana pendek; dalaman jilbab; daster; gamis;
gaun; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket jas; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jilbab; jubah; kaos oblong;
kaos polo; kaos singlet; kaos t shirt; kemeja; kerudung; kerudung [pakaian]; koko habaib; pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian
anak-anak; pakaian jadi; pakaian pria; pakaian wanita; rok; setelan jas; syal dan jilbab; topi; topi dan peci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 15:18:22
540   EtiketDID2022082866

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl H Baping Raya No 100, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
Raja DM Hutauruk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: E-LIBYU
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Putih, Orange, Orange Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 41, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perpustakaan elektronik dan online; layanan perpustakaan akademik on-line; layanan perpustakaan online; publikasi

eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan===
===Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading) elektronik dan marketplace elektronik online; perangkat
lunak yang menyediakan pasar (marketplace) virtual; platform berbasis website dan aplikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 15:19:07
540   EtiketJID2022082867

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Miguel Claro 195 of. 806, Providencia, Santiago de Chile
Burn to Give SpA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BETTERFLY + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36, 42, 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penasehat keuangan; broker asuransi; jasa agen real estat; konsultasi asuransi; konsultasi keuangan; layanan

konsultasi asuransi; penjaminan asuransi; urusan keuangan; urusan moneter===
===Jasa desain dan pengembangan peranti keras dan peranti lunak komputer; Menyediakan jasa otentikasi pengguna yang
menggunakan teknologi akses tunggal untuk aplikasi perangkat lunak online; Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS];
analisis industri dan layanan penelitian industri; desain dan pengembangan perangkat lunak di bidang aplikasi mobile; desain
perangkat lunak smartphone; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak; desain, peningkatan, dan
penyewaan perangkat lunak komputer; jasa desain; jasa-jasa ilmiah dan teknologi serta penelitian dan perancangan yang
berkaitan dengannya; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online; penelitian ilmiah untuk keperluan
medis; pengembangan platform komputer; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat
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diunduh; penyewaan perangkat lunak aplikasi; perancangan, pemeliharaan, pengembangan dan pemutakhiran perangkat
lunak komputer; platform sebagai layanan [PaaS]===
===Jasa perawatan kesehatan; jasa-jasa informasi ilmu kedokteran; konseling kesehatan; layanan pengujian medis untuk
evaluasi kebugaran; layanan perawatan kesehatan yang disediakan oleh spa kesehatan; perawatan medis, higienis, dan
kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 15:19:32
540   EtiketJID2022082868

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL KELAPA DUA WETAN RT 003 RW 006 , Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta

HARRIS SIMON PETRUS S

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INTELMEDIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : UNGU DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan penyedia layanan internet [ISP]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 15:20:35
540   EtiketDID2022082870

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Dadap Indah C7 NO.31, Kabupaten Tangerang, Banten
 PT NARIKO BEAUTY FARMACY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rinako
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH GOLD COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;

Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum Mata (kosmetik);
Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); body
scrub untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk scrub wajah; krim retinol untuk keperluan kosmetik; penggosok (scrub)
wajah tidak mengandung obat; scrub pengelupasan untuk kaki; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum
kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah
(kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 15:20:38
540   EtiketDID2022082871

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KHM. Mansyur No. 152, RT.001/RW.002, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

FRENKY LUTIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VALIANT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cangkir kertas atau plastik; Garpu saji dari plastik; Gayung; Gentong; Jepitan pakaian; Mangkok; Peralatan makan,

peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga; Piring; Rak Piring; Sendok saji dari plastik; Wadah
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untuk keperluan rumah tangga, dapur dan memasak; baskom [wadah]; botol air plastik, kosong; botol minuman; botol-botol
plastik; cangkir; cangkir minum; ember pel; ember plastik; ember sampah; gantungan baju pengeringan; gelas minuman; gelas
plastik; gelas sikat gigi; keranjang cucian untuk keperluan rumah tangga; kontainer rumah tangga; kotak bento; kotak makan
siang yang terbuat dari plastik; kotak sabun; kotak sandwich; mangkuk plastik; mug plastik; nampan makan; pemegang gelas
sikat gigi; pengaduk minuman; penggiling, [peralatan dapur] yang dioperasikan dengan tangan; peralatan rumah tangga dan
dapur; piring plastik; piring untuk pot bunga; pot bunga; pot lada; rak bumbu; sedotan untuk minum; sikat gigi; sikat pakaian;
sisir rambut; spatula untuk penggunaan dapur; stoples kue; stoples permen; sumpit; talenan dari plastik; taplak meja, bukan
dari kertas atau tekstil; tempat sampah untuk keperluan rumah tangga; tempat telur plastik untuk keperluan rumah tangga;
tempat tissue; toples dapur; toples plastik untuk keperluan rumah tangga; tudung saji; vas bunga; wadah dapur; wadah
penyimpanan untuk rumah tangga dari plastik; wadah plastik portabel untuk keperluan rumah tangga dan dapur; wadah plastik
untuk keperluan rumah tangga; wadah rumah tangga untuk makanan; wadah sikat gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 15:20:53
540   EtiketJID2022082872

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN PULO ASEM TIMUR VII NO.4, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13220

DWIANA ACHMAD ASRORIE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAUSE KEDAI MAKAN & NGOPI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : TULISAN (  HIJAU = #004830 MERAH = #EC1D25 )    LUKISAN  ( HIJAU = #004830   PUTIH =#FFFFFF )
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar yang menyediakan kudapan; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman

dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings); Kafe kopi; Kafe yang
menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe-kafe; Kafetaria; Kedai teh; Kopi ( Kafe ); Layanan perjamuan; Menyediakan
fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Penyewaan
tempat untuk acara sosial; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Tempat yang menghidangkan kudapan; jasa-
jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang;
penyediaan makanan dan minuman; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian
acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan
tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk konferensi,
ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/10/2022 15:21:29
540   EtiketDID2022082874

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gisting Atas No. 20, Gisting Atas, Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung
CV HIKMAH TANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GARDEN MIKRO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk cair===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 08:42:55
540   EtiketDID2022083091

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jabung, RT/RW 001/001, Jabung, Panekan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur
Ahmad Baiquni

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Tipe Merek Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek
:
: Kondang Ayem

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Coklat, Putih, Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===madu; madu herbal; madu, madu sirup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 08:53:01
540   EtiketDID2022083093

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Salak No. 7B, RT/RW 005/003, Selosari, Kabupaten Magetan, Jawa Timur
Harbiyati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OrCHEO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik tempe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 11:18:27
540   EtiketDID2022083183

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PULO GADUNG NO. 6 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG JAKARTA 13920
INDONESIA, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13920

PT. ETHICA INDUSTRI FARMASI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DURCAIN NON HEAVY
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===obat-obatan untuk keperluan manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 11:20:34
540   EtiketDID2022083184

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Jamsostek
Gedung Menara Utara, Lantai 5
Jalan Gatot Subroto No. 38
Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

PT. CAPITAL NET INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIRGOSTAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Hanya merupakan suatu penamaan saja
591 Uraian Warna : Hijau dan Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker wajah (pakaian); Pakaian dinas seragam; alas kaki; dasi; kaos polo; pakaian kerja; rok; rompi; sapu tangan

[pakaian]; syal; topi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 11:21:20
540   EtiketDID2022083185

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 8566 Nishiide, Oizumi-cho, Hokuto-shi, Yamanashi, 409-1501, Japan
Mipox Corporation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIPOX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MIPOX : NAMA PERUSAHAAN
591 Uraian Warna : BIRU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===film pelindung disesuaikan untuk layar ponsel; film pelindung disesuaikan untuk layar ponsel pintar; film pelindung kristal

cair untuk smartphone; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan komputer tablet; filter layar tampilan
disesuaikan untuk digunakan dengan monitor komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan televisi;
pelindung layar tampilan untuk memberikan keteduhan dan privasi yang secara khusus disesuaikan untuk perangkat
elektronik; sampul pelindung untuk kamera film; tampilan filter layar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 11:21:21
540   EtiketDID2022083186

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MERTODRANAN RT. 001 RW. 002. KEL. PASAR KLIWON, KEC. PASAR KLIWON,
Kota Surakarta, Jawa Tengah

A HAFIDH YAHYA ALKATIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOTOL JAURAN DAN LUKISAN.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam,putih, merah, kuning, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain atau kulit penutup kaki; Kerudung kepala; Sarung tenun; Sweater; baju busana muslim; baju rajut; celana; gamis;

jaket; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; manset lengan kemeja;
pakaian; rok dalam; sarung; sarung tangan pakaian; sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 11:23:26
540   EtiketJID2022083187

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Jamsostek
Gedung Menara Utara, Lantai 5
Jalan Gatot Subroto No. 38
Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

PT. CAPITAL NET INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIRGOSTAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Hanya merupakan suatu penamaan saja
591 Uraian Warna : Hijau dan Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan penyedia informasi secara daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran

dengan kartu kredit.; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pembuatan laporan keuangan; jasa
penagihan; kompilasi dan sistematisasi informasi dalam bank data; layanan bisnis, yaitu, menyediakan informasi bisnis
sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor
melalui basis data komputer; layanan telemarketing; manajemen catatan keuangan; manajemen informasi usaha, yakni,
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pelaporan elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses pembayaran, autentikasi dan pelacakan; pemasaran;
pemasaran online; pemberian dan pengelolaan kartu keanggotaan penghargaan loyalitas; penerbitan, pembayaran dan
pengelolaan kartu poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa; proses dan verifikasi data yang
terkomputerisasi; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah
dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan telepon dan / atau komputer online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 11:24:08
540   EtiketDID2022083188

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Adhyaksa IV no.7 Banteng Baru RT.001 RW.029, Sinduharjo, Ngaglik,
Kabupaten Sleman -
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55581

R.RR. CHRISTINA LARISSA HADINATA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OS MEN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===bedak wajah; body scrub untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik untuk digunakan pada

kulit; kosmetik untuk pemakaian di rambut; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tangan, dan tubuh; lotion tubuh beraroma; masker rambut; masker wajah; minyak esensial untuk keperluan kosmetik;
penyegar kulit; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun wajah; sampo dan kondisioner rambut; scrub wajah;
serum kecantikan; susu pembersih; tonik rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 11:26:24
540   EtiketJID2022083192

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Jamsostek
Gedung Menara Utara, Lantai 5
Jalan Gatot Subroto No. 38
Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

PT. CAPITAL NET INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIRGOSTAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Hanya merupakan suatu penamaan saja
591 Uraian Warna : Hijau dan Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pembayaran melalui uang elektronik secara online; Jasa penilaian resiko keuangan; Layanan uang elektronik;

Layanan uang virtual; Menyediakan jasa pembayaran dan keuangan, yaitu, jasa kartu kredit dan debit, jasa penerbitan kartu
kredit dan lines of credit, pemrosesan dan pengiriman tagihan dan pembayarannya, layanan pembayaran tagihan dengan
pengiriman pembayaran yang dijamin, pialang dana pasar uang, semua dilakukan melalui jaringan komunikasi; evaluasi
kelayakan kredit perusahaan dan perorangan; jasa keuangan terkomputerisasi; jasa pembayaran pembelian elektronik dan
pembayaran tagihan elektronik; jasa-jasa keuangan, yaitu layanan pinjaman peer-to-peer (p2p lending); layanan pemrosesan
pembayaran elektronik yang menggunakan teknologi biometrik untuk identifikasi dan otentikasi; layanan perencanaan
keuangan online; membiayai, mengatur dan mengamankan pinjaman untuk orang lain; memeriksa layanan akun; memeriksa
pemrosesan dan layanan pembayaran tagihan; mendistribusikan pembayaran pinjaman kepada pemegang catatan melalui
jaringan komputer global dalam bentuk pemrosesan elektronik; menyediakan jasa/layanan pembayaran bergerak (mobile)
elektronik untuk orang lain; penerbitan kartu prabayar elektronik; perbankan; pinjaman tanpa jaminan dan dengan jaminan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 11:29:00
540   EtiketJID2022083195

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Jamsostek
Gedung Menara Utara, Lantai 5
Jalan Gatot Subroto No. 38

PT. CAPITAL NET INDONESIA

Halaman 247 dari 1015



Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIRGOSTAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Hanya merupakan suatu penamaan saja
591 Uraian Warna : Hijau dan Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan akses online ke platform perdagangan elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran dan crossing

keuangan elektronik; Jasa transmisi data dan/atau informasi terkait transaksi keuangan elektronik; Pengiriman Berita &
Gambar Dengan Bantuan Komputer; jasa telekomunikasi melalui jaringan komputer yang berhubungan dengan komunikasi
informasi antara bank data; komunikasi melalui telepon; layanan telekomunikasi yang menyediakan akses ke informasi
tentang produk keuangan, informasi, layanan dan transaksi keuangan; memberikan pemberitahuan notifikasi email tentang
perubahan peringkat yang memengaruhi portofolio keuangan; pengiriman informasi sehubungan dengan belanja secara online
dan jasa retail umum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 11:32:06
540   EtiketJID2022083199

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Jamsostek
Gedung Menara Utara, Lantai 5
Jalan Gatot Subroto No. 38
Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

PT. CAPITAL NET INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIRGOSTAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Hanya merupakan suatu penamaan saja
591 Uraian Warna : Hijau dan Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan,

peminjaman dan pembayaran; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak e-commerce untuk
digunakan sebagai alat pembayaran yang mengesahkan pemrosesan kartu kredit atau pembayaran langsung untuk
pedagang; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; hosting situs web; membuat dan memelihara situs
web; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk memungkinkan
memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet
bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; pengembangan perangkat lunak,
produk dan aplikasi multimedia interaktif untuk digunakan dalam kaitannya dengan skema keanggotaan pelanggan, termasuk
skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 11:38:49
540   EtiketDID2022083203

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 8566 Nishiide, Oizumi-cho, Hokuto-shi, Yamanashi, 409-1501, Japan
Mipox Corporation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIPOX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MIPOX : NAMA PERUSAHAAN
591 Uraian Warna : BIRU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lapisan tipis (films) plastik sebagai barang setengah jadi untuk diproses lebih lanjut dalam industri; film plastik dengan

fungsi optik untuk pelat polarisasi (polarizing plates) atau panel sentuh; film plastik, selain untuk pembungkus dan
pengemasan; laminasi dan lembaran dari plastik dan polimer untuk kemasan komersial atau industri dan label kemasan;
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lapisan tipis (films) plastik untuk keperluan industri sebagai bahan pelindung; lembaran resin sintetis konduktif; lembaran tipis
plastik dengan perekat untuk digunakan dalam pembuatan label dan papan nama yang tahan lama===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 11:40:52
540   EtiketDID2022083207

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Krowe, RT/RW 003/004, Krowe, Kabupaten Magetan, Jawa Timur
Susi Puji Lestari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PENYOR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HItam, Merah, Putih, Hijau, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam olahan ; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Produk olahan daging sapi; Sediaan produk sayuran

olahan; sayuran beku; sayuran beku olahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 11:56:10
540   EtiketDID2022083218

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KPR Selosari Blok H 14, RT/RW 003/008, Selosari, Kabupaten Magetan, Jawa Timur
Imna Atus Solicha

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ndolilet
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 12:04:23
540   EtiketDID2022083223

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Tunggur, RT/RW 003/001, Tunggur, Kabupaten Magetan, Jawa Timur
Dewi Setiyowati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: criude
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning Emas, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik; keripik talas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 13:40:53
540   EtiketDID2022083271

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ngunut, RT/RW 002/001, Ngunut, Kabupaten Magetan, Jawa Timur
Fatsun Mufti Firdauseptia
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tanur Naqari
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah; kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 13:46:04
540   EtiketDID2022083279

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Sundul 1 RT/RW 001/001, Sundul, Kabupaten Magetan, Jawa Timur
Yuli Erawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Housik Bro
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Oranye, Coklat, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; keripik usus; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 13:52:04
540   EtiketDID2022083285

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Truneng, RT/RW 008/002, Truneng, Kabupaten Magetan, Jawa Timur
Rizkia Amanda

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JANITRA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah; kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 13:59:18
540   EtiketDID2022083292

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sambirembe, RT/RW 004/001, Sambirembe, Kabupaten Magetan, Jawa Timur
Alvi Nurrahmawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ibrazka
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===perhiasan; perhiasan, batu mulia dan semi mulia===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 14:02:16
540   EtiketDID2022083295

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kidul Mbulus, Karangkulon RT 002 RW-, Wukirsari, Imogiri, Bantul, DIY, Kabupaten
Bantul, DI Yogyakarta

Istijanah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sigit Adhi Pratomo S.E., M.M.,
Kaliajir Kidul RT 03 RW 10, Kalitirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta 55573

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Al Ghifari Batik
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; Taplak meja; kain sarung; kain sarung batik; kain selendang; sarung bantal; selimut; sprei===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 14:07:32
540   EtiketDID2022083301

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dukuh Likasan, RT/RW 018/003, Madigondo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur
Murtiasih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAMAERARA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===sambel pecel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 14:20:56
540   EtiketDID2022083313

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sampung, RT/RW 001/002, Sampung, Kabupaten Magetan, Jawa Timur
Purwati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'Azka
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===tas perhiasan dari bahan tekstil [kosong]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 14:28:06
540   EtiketDID2022083321

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. P. Sudirman No. 87, RT/RW 001/003, Kebonagung, Kabupaten Magetan, Jawa
Timur

Vika Adila

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Dadima Bombay
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Coklat, Putih, Hijau, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===kebab shish (daging)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 14:28:44
540   EtiketDID2022083322

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Giriloyo, RT.006 RW-, Wukirsari, Imogiri, Bantul, DIY, Kabupaten Bantul, DI
Yogyakarta

Erni Rusmiyati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sigit Adhi Pratomo S.E., M.M.,
Kaliajir Kidul RT 03 RW 10, Kalitirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta 55573

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARY.A.BIMANYU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; Taplak meja; kain sarung; kain sarung batik; kain selendang; sarung bantal; selimut; sprei===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 15:49:37
540   EtiketDID2022083397

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN Setugu, RT/RW 006/003, Sidowayah, Kecamatan Panekan, Kabupaten
Magetan, Jawa Timur

Hartini

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Zaujati Snack
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HItam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 15:58:43
540   EtiketDID2022083404

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Mayjend Sungkono No. 364, RT/RW 008/001, Sukowinangun, Kabupaten
Magetan, Jawa Timur

Nur Santhi Handayani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dabunsan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; biskuit; kue kering; kue untuk makanan ringan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 16:08:29
540   EtiketDID2022083413

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Purworejo, RT/RW 006/002, Purwerejo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur
Shanti Widiastuti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: kokletak
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kerupuk bawang; kerupuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 16:14:57
540   EtiketDID2022083421

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pencol, RT/RW 009/003, Pencol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur
Rinna Tri Handayani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Khazanah Chicken & Pizza
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam Goreng; Ayam goreng tepung original===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 16:20:43
540   EtiketDID2022083422

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kuwon, RT/RW 008/002, Kuwonharjo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur
Ikbar Habib Fairuzi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Keningar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu instan bubuk; Bumbu siap saji===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 16:21:13
540   EtiketDID2022083423

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Watu Glundung, Giriloyo RT.006 RW-, Wukirsari, Imogiri, Bantul, DIY, Kabupaten
Bantul, DI Yogyakarta

Sayekti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sigit Adhi Pratomo S.E., M.M.,
Kaliajir Kidul RT 03 RW 10, Kalitirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta 55573

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: BMR Batik Mugi Raharjo + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; Taplak meja; kain sarung; kain sarung batik; kain selendang; sarung bantal; selimut; sprei===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 16:24:36
540   EtiketDID2022083426

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tawangrejo, RT/RW 004/004, Tawanganom, Kabupaten Magetan, Jawa Timur
Manis Sri Katon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLUDERMAGETIAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HItam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===roti bluder===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 16:36:13
540   EtiketDID2022083435

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Tawang, RT/RW 015/006, Janggan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur
Siti Juariah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JUARIAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 16:39:18
540   EtiketDID2022083436

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Piere Tendean No. 103, RT/RW 004/002, Sukowinangun, Kabupaten Magetan,
Jawa Timur

Agus Dwi Hanggono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Wiasa_NGR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hijau, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik jamur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 16:44:28
540   EtiketDID2022083438
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Giriloyo RT 006 RW-, Wukirsari, Imogiri, Bantul, DIY, Kabupaten Bantul, DI
Yogyakarta

Nur Faizah, Amd., Keb.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sigit Adhi Pratomo S.E., M.M.,
Kaliajir Kidul RT 03 RW 10, Kalitirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta 55573

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bima Saktitien
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; Kain sarung; Taplak meja; kain sarung batik; kain selendang; sarung bantal; selimut; sprei===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 17:04:24
540   EtiketJID2022083447

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Raya Cihampelas RT 001, RW 001, Kel. Cihampelas, Kec. Cihampelas, Kab.
Bandung Barat, Jawa Barat., Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Anzas Saputra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ardian Yuliarsya S.H.
Jl. Harpa V Blok EE No.37 RT.11 RW.007, Kelapa Gading

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Khosun
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko roti online; layanan eceran atau grosir untuk roti dan kue===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 17:04:58
540   EtiketDID2022083448

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Nglentong, Karangkulon RT 002 RW-, Wukirsari, Imogiri, Bantul DIY, Kabupaten
Bantul, DI Yogyakarta

Erni Purnawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sigit Adhi Pratomo S.E., M.M.,
Kaliajir Kidul RT 03 RW 10, Kalitirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta 55573

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ernibatik
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; Taplak meja; kain sarung; kain sarung batik; kain selendang; sarung bantal; selimut; sprei===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 17:08:56
540   EtiketDID2022083450

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Raya Cihampelas RT 001, RW 001, Kel. Cihampelas, Kec. Cihampelas, Kab.
Bandung Barat, Jawa Barat., Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Anzas Saputra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ardian Yuliarsya S.H.
Jl. Harpa V Blok EE No.37 RT.11 RW.007, Kelapa Gading

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Khosun
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Donat berlubang; Pizza (roti); donat; pizza===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 17:24:41
540   EtiketDID2022083464

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tengahan, Karangkulon RT 006 RW 0, Wukirsari, Imogiri, Bantul, DIY, Kabupaten
Bantul, DI Yogyakarta

Siti Ngaisah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sigit Adhi Pratomo S.E., M.M.,
Kaliajir Kidul RT 03 RW 10, Kalitirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta 55573

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Berkah Lestari
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Cokelat, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; Taplak meja; kain sarung; kain sarung batik; kain selendang; sarung bantal; selimut; sprei===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/10/2022 17:42:43
540   EtiketDID2022083473

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pancuran, Cengkehan RT 01 RW-, Wukirsari, Imogiri, Bantul, DIY, Kabupaten
Bantul, DI Yogyakarta

Rusni Wakhidah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sigit Adhi Pratomo S.E., M.M.,
Kaliajir Kidul RT 03 RW 10, Kalitirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta 55573

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Giri Indah Batik
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Cokelat, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; Taplak meja; kain sarung; kain sarung batik; kain selendang; sarung bantal; selimut; sprei===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/10/2022 06:37:44
540   EtiketDID2022083573

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Karangkulon RT 05 RW-, Wukirsari, Imogiri, Bantul, DIY, Kabupaten Bantul, DI
Yogyakarta

Khibtiyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sigit Adhi Pratomo S.E., M.M.,
Kaliajir Kidul RT 03 RW 10, Kalitirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta 55573

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MADANA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; Taplak meja; kain sarung; kain sarung batik; kain selendang; sarung bantal; selimut; sprei===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/10/2022 06:57:35
540   EtiketDID2022083574

730 Nama Pemohon : Nurjanah
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Alamat Pemohon : Nglorodan, Cengkehan RT 004 RW-, Wukirsari, Imogiri, Bantul, DIY, Kabupaten
Bantul, DI Yogyakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sigit Adhi Pratomo S.E., M.M.,
Kaliajir Kidul RT 03 RW 10, Kalitirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta 55573

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAHARUPA BATIK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; Taplak meja; kain sarung; kain sarung batik; kain selendang; sarung bantal; selimut; sprei===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/10/2022 08:26:58
540   EtiketDID2022083577

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Watu Glundung, Giriloyo RT 006 RW-, Wukirsari, Imogiri, Bantul, DIY, Kabupaten
Bantul, DI Yogyakarta

Nabila Lisya Karina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sigit Adhi Pratomo S.E., M.M.,
Kaliajir Kidul RT 03 RW 10, Kalitirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta 55573

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MUNALIKA BATIK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Cokelat, kuning, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; Taplak meja; kain sarung; kain sarung batik; kain selendang; sarung bantal; selimut; sprei===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/10/2022 08:56:09
540   EtiketDID2022083578

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cengkehan RT003 RW-, Wukirsari, Imogiri, Bantul, DIY, Kabupaten Bantul, DI
Yogyakarta

Ahmad Haiban Najid

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sigit Adhi Pratomo S.E., M.M.,
Kaliajir Kidul RT 03 RW 10, Kalitirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta 55573

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Batik munding Wangi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; Taplak meja; kain sarung; kain sarung batik; kain selendang; sarung bantal; selimut; sprei===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/10/2022 09:16:47
540   EtiketDID2022083579

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mah Longsor, Cengkehan RT 002 RW-, Wukirsari, Imogiri, Bantul, DIY, Kabupaten
Bantul, DI Yogyakarta

Rusyatimah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sigit Adhi Pratomo S.E., M.M.,
Kaliajir Kidul RT 03 RW 10, Kalitirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta 55573

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mutiara Batik
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Merah, kuning, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; Taplak meja; kain sarung; kain sarung batik; kain selendang; sarung bantal; selimut; sprei===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/10/2022 14:34:55
540   EtiketJID2022083621

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. HOS COKROAMINOTO NO. 92, RT/RW. 002/005, KEL. MENTENG, KEC.
MENTENG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310

PT MELAYU SERUMPUN NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Melayu TV Kite Serumpun
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu,

melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau
viral===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/10/2022 15:22:44
540   EtiketDID2022083623

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Keude Krueng , Kabupaten Aceh Utara, Aceh
Cut Wahyuni Rosita

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CB by Cutbul
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih , kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pewangi pakaian; air

parfum; eau de parfum; minyak parfum; parfum; sabun wangi; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan
sabun yang mengandung wewangian; wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa
obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/10/2022 15:54:15
540   EtiketDID2022083625

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Babadan, RT 001, RW. 001, Kel/Desa Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman,
D.I.Yogyakarta , Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55571

RAMADHAN GATOT SOETIKNO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUBY SAHARA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Krem; Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas
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:

:

210
220
320

22/10/2022 15:55:01
540   EtiketDID2022083626

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERSADA RAYA BLOK E.9 NO.20 RT/RW 008/007, GEMBOR, PERIUK,
TANGERANG, Kota Tangerang, Banten, 15131

Priyo Agung Wicaksono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sheba Tetap Cantik Saat Hujan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Sheba berasal dari kata Saba'
591 Uraian Warna : Hijau tosca dan pink
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; jaket [pakaian bisnis]; jaket bulu; jaket denim; jaket empuk; jaket

makan malam; jaket panjang; jaket untuk pengendara sepeda motor; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan setelan; jas
penerbangan; mantel debu; mantel denim; mantel pagi; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; pakaian; pakaian untuk anak-
anak; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian yaitu, bandana, blus,
capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju
hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek,
rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian
yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam
(undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian, alas kaki, tutup kepala; setelan jas===
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Babadan, RT 001, RW. 001, Kel/Desa Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman,
D.I.Yogyakarta , Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55571

RAMADHAN GATOT SOETIKNO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUBY SAHARA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Krem; Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
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untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid
foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik);
Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim
untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion pelembab
(kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk
dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering
(kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit
sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak sari
buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap
(Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik);
Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik;
Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan
(kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Ramuan kosmetik
untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan
kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan
kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower);
Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan
kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan
kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya
kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit
Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan
kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak
kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk
keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter
kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cat badan lateks cair
untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik;
colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan
kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien
rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi
wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian;
garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan
kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah
[kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik;
handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik;
hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan,
penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik;
kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk
keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk;
kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat
rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat;
kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim
anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan
sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar
kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik
tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada
kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi
bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan
pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik
yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik;
kosmetik yang mengandung vitamin; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim
anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan
lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan
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kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan
lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan
kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim malam [kosmetik]; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim
pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya
untuk penggunaan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim
tubuh [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk
pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah
dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim
wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi
untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi
munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion
pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik;
lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk
penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun
untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk
penggunaan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak
lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan
kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab
untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak
penyamakan [kosmetik]; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar
[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik;
pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari
untuk bibir [kosmetik]; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik;
pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah
matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi
pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan
kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang
mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku
[kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit;
produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit
kosmetik; produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik;
sabun kosmetik; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk
perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik;
sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan
wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik
tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata;
sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan
kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati
diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan
kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik;
sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan
perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk

Halaman 263 dari 1015



keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan
rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk
keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk
keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk
keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk
keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas
organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater)
terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik
teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan
kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan
kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan
membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner
untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan
kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/10/2022 16:09:18
540   EtiketDID2022083628

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Duku No 30 RT 04 RW 05 Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan
Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12260

Sarno

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Karang Asri
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rambak kulit sapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/10/2022 16:10:20
540   EtiketDID2022083629

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Duku No 21  RT 04 Rw 05 Kelurahan Petukangan Utara, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12260

Wardoyo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cap Menjangan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : coklat - Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rambak kulit sapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/10/2022 16:16:57
540   EtiketDID2022083630

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Raya pondok gede,gg Gaber No 24 RT 013/001, Lubang Buaya, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13810

Ani Siti Harnisah
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TRILUV
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : UNGU MERAH KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Bangket; Roti, kue pastry dan gula-gula; kue jahe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/10/2022 16:40:59
540   EtiketDID2022083631

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Bukopin Lt. 7 Jl. Panglima Sudirman No. 10-18 Surabaya, Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60271

PT INTILINK MULTI BILLER

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INPAM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, putih dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerbang Internet of Things [IoT]; Perangkat elektronik digital yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke

internet, untuk mengirim, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya; Platform
berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; Software aplikasi
komunikasi melalui internet; alat pemantauan untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat
lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; perangkat elektronik yang dapat memberikan akses
ke internet dan untuk mengirimkan, menerima serta menyimpan data digital; perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat
elektronik, pesan suara atau pesan Internet; perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi mengenai aktivitas
internet; perangkat lunak komputer untuk mengelola dan melaporkan informasi mengenai aktivitas internet; perangkat lunak
komputer yang disediakan di internet; perangkat lunak komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak untuk akses
Internet; platform berbasis website dan aplikasi; program komputer untuk mengakses dan menggunakan Internet; program
komputer untuk menggunakan Internet dan World Wide Web; program komputer untuk perangkat yang mendukung Internet of
Things [IoT]; publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan dari basis data atau Internet; publikasi elektronik [dapat diunduh]
disediakan secara online dari database atau Internet; server iklan, yaitu, server komputer untuk menyimpan iklan dan
mengirimkan iklan ke situs web (websites); server internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/10/2022 16:49:23
540   EtiketDID2022083632

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Layer Permai 7 No. 7, RT/RW 012/007, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

Minawati Sjafrudin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MINIKA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Grip untuk tas; Ransel; Tas bagasi; Tas buku; Tas kartrid; Tas kosmetik; Tas lipat berbahan kain; Tas organizer; Tas

perlengkapan mandi; Tas selempang; Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet
pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari bahan berlapis); dompet; dompet kartu; kantong untuk
menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; koper; koper dan tas bepergian; koper troli; ransel sekolah; ransel
troli; sabuk pelana; tas; tas belanja; tas belanja pakai ulang; tas bepergian; tas buku sekolah; tas jinjing; tas kecil (tas) anti air;
tas kerja; tas olahraga; tas perlengkapan mandi dijual kosong; tas pinggul; tas pundak; tas santai; tas sekolah; tas travel; tas
wanita===

Halaman 265 dari 1015



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/10/2022 17:16:46
540   EtiketDID2022083633

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Bawang Rt 01 Rw 06 Desa/Kec. Kaloran Kab.Temanggung, Kabupaten
Temanggung, Jawa Tengah, 56282

Muchamad Arifani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEVILO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : NEVILO artinya TAMBAHAN KARUNIA
591 Uraian Warna : HITAM , PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana

pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; T-shirt; T-shirt cetak;
T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; baju kaos (t-shirt); kaos t
shirt; overshirts===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/10/2022 17:23:40
540   EtiketJID2022083634

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Vila Tomang Baru C-3/3 RT.001 RW.013 Kel. Gelam Jaya Kec. Pasar Kemis Kab.
Tangerang, Banten, Kabupaten Tangerang, Banten, 15560

SAHRIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ABAH LAUT + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Katering makanan dan minuman; Kedai; Kedai barbekyu; Layanan reservasi

untuk memesan makanan; Layanan restoran dibawa pulang; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran dan bar; Penyediaan makanan dan minuman; Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran daging panggang; Restoran
dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Rumah Makan yang menyediakan
seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan
makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Warung penyediaan makanan sate;
delicatessens [restoran]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa restoran; jasa restoran dan
katering; kafe, kafetaria dan layanan restoran; katering makanan dan minuman; layanan informasi restoran; layanan kafe dan
restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa
pulang; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan rantai restoran; layanan reservasi dan
pemesanan untuk restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran cepat saji; layanan restoran tempura; layanan untuk
persiapan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan
dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; menyediakan makanan
dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan
keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk tamu; penyediaan informasi yang berhubungan dengan
pemesanan restoran; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; restoran
khusus menyediakan makanan sate; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran
yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran, bar dan layanan katering; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/10/2022 18:24:03
540   EtiketDID2022083637

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: komp. BBD Blok D2 No.38 RT 002 / 03, Kelurahan. Ciganjur, Kecamatan. Jagakarsa
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12630

Septriana Asty
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YUSAJI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Biru, Putih, Hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===ikan olahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/10/2022 06:23:22
540   EtiketDID2022083657

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Watu Glundung, Giriloyo RT 005 RW-, Wukirsari, Imogiri, Bantul, DIY, Kabupaten
Bantul, DI Yogyakarta

Amiroh

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sigit Adhi Pratomo S.E., M.M.,
Kaliajir Kidul RT 03 RW 10, Kalitirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta 55573

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUNGGING TUMPUK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; Taplak meja; kain sarung; kain sarung batik; kain selendang; sarung bantal; selimut; sprei===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/10/2022 06:42:57
540   EtiketDID2022083658

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sengkowo, Karangkulon RT 004 RW -, Wukirsari, Imogiri, Bantul, DIY, Kabupaten
Bantul, DI Yogyakarta

Hj. Giyarti Takarina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sigit Adhi Pratomo S.E., M.M.,
Kaliajir Kidul RT 03 RW 10, Kalitirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta 55573

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: sungsang batik
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hijau, merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; Taplak meja; kain sarung; kain sarung batik; kain selendang; sarung bantal; selimut; sprei===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/10/2022 06:59:26
540   EtiketDID2022083661

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mah Longsor, Cengkehan RT 002 RW -, Wukirsari, Imogiri, Bantul, DIY, Kabupaten
Bantul, DI Yogyakarta

Uli Hidayah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sigit Adhi Pratomo S.E., M.M.,
Kaliajir Kidul RT 03 RW 10, Kalitirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta 55573

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: uliya Batik
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 24
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; Taplak meja; kain sarung; kain sarung batik; kain selendang; sarung bantal; selimut; sprei===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/10/2022 15:47:06
540   EtiketDID2022083695

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jalan kacer v no 6, manahan, banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57139
Faradilla Ayu Permatasari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DENJO'S
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===ayam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/10/2022 16:05:02
540   EtiketDID2022083696

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jalan kacer v no 6, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57139
Faradilla ayu permatasari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kendi Healthy Kitchen
Merek Kata

566 Arti Bahasa : makanan sehat Kendi
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5, 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan diet===

===bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan,
dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/10/2022 17:03:35
540   EtiketJID2022083697

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: lembah kemakmuren, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, 22156
Andika sahputra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bijihitam
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/10/2022 17:22:11
540   EtiketJID2022083698

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Batu Tulis III/22.B, Rt/Rw. 007/003, Kel. Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Budi Satria Suwadie
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Christina Martha S.H.
Prospera Globalindo Services, VOffice - The Prominence Office Tower Alam Sutera
28th Floor  Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 15, RT 003 / RW 006, Alam Sutera,
Panunggangan, Pinang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FURAMA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui

transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan karaoke; mengatur acara film,
acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; menyediakan fasilitas
karaoke; menyediakan hiburan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan
layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau rekaman musik; menyediakan layanan karaoke; organisasi
pertunjukan musik live; pengaturan pertunjukan musik live; penyelenggaraan pertunjukan musik live===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/10/2022 17:28:14
540   EtiketJID2022083699

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Batu Tulis III/22.B, Rt/Rw. 007/003, Kel. Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Budi Satria Suwadie

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Christina Martha S.H.
Prospera Globalindo Services, VOffice - The Prominence Office Tower Alam Sutera
28th Floor  Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 15, RT 003 / RW 006, Alam Sutera,
Panunggangan, Pinang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fu Li Hua
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang

bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung;
Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro,
dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar
makanan ringan; Kafetaria; Kantin; Kopi ( Kafe ); Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering
yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan menjemput makanan; Layanan mie
gerobak (kaki lima); Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran dibawa pulang; Pemesanan meja
restoran secara online; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Rumah Makan yang menyediakan
seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa
pulang; Warung makan; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa kafe; jasa restoran; kafe; kafe, kafetaria dan
layanan restoran; layanan bar; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel,
restoran, kafe dan bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kantin;
layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan kios makanan menjadi layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan makan malam dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan
restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; mengambil
layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyediakan layanan bar;
menyediakan makanan dan minuman di restoran; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan
minuman; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran yang menawarkan layanan
untuk dibawa pulang; rumah makan; rumah makan cina halal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/10/2022 18:01:58
540   EtiketJID2022083700

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. GRIYA SING ASRI BLOK A no. 18, Ciputat - Sawah Rt002/003, Kota
Tangerang Selatan, Banten

Ita Eka Suwayna K K

Halaman 269 dari 1015



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adolf Martua Panggabean S.H.
Adolf M. Panggabean & Partners   Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor Jl.
Jend. Sudirman Kav. 52-53, Setia Budi Kota Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jo Fernandez
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HItam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan

dengannya, menyediakan kelas; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang musik, video, dan film; melakukan acara
hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kursus
pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; pelatihan
kebugaran fisik; produksi dan distribusi program radio dan televisi; produksi rekaman video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/10/2022 18:06:17
540   EtiketDID2022083701

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Grand Galaxy City, Ruko Sentra Niaga Blok RSN 5 No. 28, Kelurahan Jaka Setia,
Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17147

PT Hympari Berkat Perkasa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M3-Pro Gold
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Biru, dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jarum fistula; Jarum penguji untuk keperluan medis; Jarum suntik medis; jarum biopsi; jarum injeksi untuk tujuan medis;

jarum kunci luer untuk penggunaan medis; jarum suntik; jarum suntik gigi; jarum suntik sekali pakai; jarum suntik sekali pakai
untuk tujuan medis; jarum suntik spinal; jarum suntik untuk injeksi; jarum suntik untuk tujuan medis; jarum untuk tujuan
medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/10/2022 18:15:09
540   EtiketDID2022083702

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kompleks Duta Harapan Indah Blok PP No. 10, Kapuk Muara, Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

SANDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EVODIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat cukur listrik; Alat manikur dan pedikur; Alat pemotong (pisau); Alat pengasah mata pisau; Alat potong memotong

keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Daun gunting; Garpu penyiangan [perkakas tangan]; Gunting Kain Zig-Zag /
Gerigi; Gunting besar; Gunting beton; Gunting kuku dan kultikula; Gunting lipat; Gunting pencukur ternak; Kotak pisau silet;
Kotak tempat alat-alat cukur; Kulit pengasah pisau cukur; Pemotong sumbu (gunting); Penyebar [sendok garpu]; Perlengkapan
makan minum dari perak (pisau- pisau, garpu-garpu dan sendok-sendok); Pisau Ketam; Pisau [perkakas tangan]; Pisau cukur,
listrik atau non-listrik; Pisau cukur, non-listrik; Pisau hobi [pisau bedah, bukan medis]; Pisau ketam (alat tangan); Pisau kikis
(alat tangan); Pisau pemangkas tanaman; Pisau pemotong daging; Pisau penyisik; Pisau silet; Pisau tarik penyerut kayu;
Pisau tukang pemasang sepatu kuda; Pisau untuk ketam; Pisau untuk mencangkok tanaman; Pisau untuk pencampur cat;
SENDOK BESAR TUANGAN; SENDOK SEMEN; SILET; Sendok bebek plastik; Sendok besar untuk pengecoran [alat
tangan]; Sendok tuang; Sendok tuang [perkakas tangan]; Sendok tuang untuk anggur; Sodet (Sendok Penggorengan); Tali
pengasah pisau cukur dari kulit; Tesi (Sendok); Tisi (Sendok); alat cukur; alat manikur; alat pedikur; alat-alat cukur tubuh listrik;
alat-alat cukur wajah listrik; alat-alat tangan dioperasikan untuk es mencukur; aparat cukur, listrik; aparat cukur, non-listrik;
aparatur cukur; bagel slicers [pisau]; cake pisau; dispenser, kaset cukur, tempat, dan katrid, semua didesain secara khusus
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untuk silet/pisau cukur dan berisi silet/pisau cukur; gagang pisau; garpu; garpu biodegradable; garpu daur ulang; garpu
fondue; garpu ikan; garpu kue; garpu makanan penutup; garpu meja; garpu meja stainless steel; garpu meja sterling silver;
garpu penggali [garpu sekop]; garpu pertanian [alat-alat tangan]; garpu plastik; garpu rumput; garpu salad; garpu sekali pakai;
garpu siput; garpu ukir; gula sendok [alat-alat tangan]; gunting anjing; gunting berkebun; gunting berpegas; gunting besar (alat
tangan); gunting besar pemangkas; gunting bordir; gunting dapur; gunting ikebana; gunting jahit; gunting jenggot, non-listrik;
gunting kebun; gunting kertas; gunting kuku; gunting kuku bayi; gunting kuku, listrik atau non-listrik; gunting kutikula; gunting
pemangkas; gunting penjahit; gunting rambut; gunting rambut non-listrik untuk hewan; gunting rambut tangan dioperasikan
untuk hewan; gunting rambut untuk hewan [instrumen tangan]; gunting rambut untuk hewan menjadi instrumen tangan;
gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik dan non-listrik; gunting rambut, listrik; gunting rambut, listrik atau non-listrik;
gunting rambut, listrik dan baterai bertenaga; gunting rambut, non-listrik; gunting rambut, tangan-dioperasikan; gunting rumah
tangga; gunting rumput [instrumen tangan]; gunting saku; gunting serbaguna; gunting unggas; gunting untuk anak-anak;
gunting untuk keperluan rumah tangga; gunting untuk memotong cabang pohon; gunting untuk memotong rambut; gunting
wol; gunting*; gunting, tangan dioperasikan; instrumen cukur; instrumen cukur listrik; jenggot gunting, listrik; jeruk pemangkas
[pisau]; kartrid berisi pisau cukur; kartrid untuk pisau cukur; koki pisau; kue garpu; logam-pemotongan gunting [gunting timah];
manikur; manikur dan pedikur alat; melayani pisau; mencukur kit; mengasah roda untuk pisau dan pisau; pakai sendok garpu;
pemangkasan pisau; pemegang pisau menyelam; penajam pisau; pencukur [instrumen tangan]; pengupas pisau; penjepit dan
pinset kutikula; peralatan makan (garpu, pisau dan sendok); peralatan makan [pisau garpu dan sendok]; pinset; pinset rambut
menghapus; pisau *; pisau [perkakas tangan]; pisau bekerja; pisau berburu; pisau biodegradable; pisau buah; pisau cukur;
pisau cukur Jepang; pisau cukur dan silet; pisau cukur lurus; pisau cukur penajam yang dioperasikan secara manual; pisau
cukur sekali pakai; pisau cukur, listrik; pisau cukur, non-listrik; pisau daging; pisau dapur; pisau dapur Jepang untuk
memotong; pisau daur ulang; pisau filleting; pisau gunting; pisau karpet; pisau keju; pisau keramik; pisau labu; pisau lempar;
pisau lipat; pisau makanan penutup; pisau meja; pisau meja stainless steel; pisau meja sterling silver; pisau meja, garpu dan
sendok plastik; pisau meja, garpu dan sendok untuk bayi; pisau memancing; pisau menangani, bukan dari logam; pisau
mentega; pisau menyelam; pisau parit Bank [alat-alat tangan]; pisau plastik; pisau raut; pisau roti; pisau rumah tangga; pisau
saku; pisau scoring untuk lembaran veneer; pisau sekali pakai; pisau terbuat dari logam mulia; pisau ukir; pisau untuk alat
cukur; pisau untuk digunakan hobi; pisau untuk gergaji tangan; pisau untuk gunting; pisau untuk menguliti hewan; pisau untuk
menguliti ikan; pisau untuk pesawat yang dioperasikan dengan tangan; pisau untuk pisau; pisau untuk pisau cukur; pisau
untuk pisau cukur listrik; pisau utilitas; pisau-pisau cukur listrik dan gunting-gunting rambut listrik; pupuk sendok [alat-alat
tangan]; sarung pisau; sarung pisau dari kulit; sendok *; sendok batubara [alat-alat tangan]; sendok beras [alat-alat tangan];
sendok biji-bijian [alat-alat tangan]; sendok biodegradable; sendok daur ulang; sendok dessert; sendok es krim; sendok garpu
biodegradable; sendok garpu dari logam mulia; sendok garpu ergonomis untuk anak-anak; sendok garpu plastik; sendok
garpu, garpu dan sendok; sendok ikan [alat-alat tangan]; sendok jeruk; sendok kopi; sendok kopi [alat-alat tangan]; sendok
makanan anjing [alat-alat tangan]; sendok meja; sendok meja stainless steel; sendok meja sterling silver; sendok pakai;
sendok plastik; sendok souvenir kolektor; sendok sundae; sendok sup; sendok teh; sendok uang; sendok untuk pembuangan
limbah hewan peliharaan [alat-alat tangan]; sendok yang terbuat dari logam mulia; sendok yang ujungnya lembut untuk
digunakan bayi, balita dan anak-anak; silet; steak pisau; tabel garpu dari logam mulia; tepung sendok [alat-alat tangan]; tipis-
berbilah pisau dapur; wadah disesuaikan untuk pisau cukur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/10/2022 18:59:27
540   EtiketJID2022083703

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. mawar II no 18 rt 005 rw 014 bintaro, pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

fauzi akbar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAPERFUMERRY + LOGO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : latar hitam font putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan parfum dan wewangian; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; Layanan ritel untuk parfum dan

wewangian; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Toko parfum; penjualan ritel dan grosir
parfum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/10/2022 19:07:00
540   EtiketDID2022083704

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Singoprono RT 01 RW 01 Ds. Sukosari Kec. Mantup Kab. Lamongan,
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

Abdul Chanan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : Groovy Eyewear
566 Arti Bahasa : Kacamata enjoy
591 Uraian Warna : warna biru dengan gabungan putih gradasi
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bingkai untuk kacamata; Kacamata dengan resep; Kotak, tali dan rantai kacamata; aksesoris kacamata; bingkai untuk

kacamata dan kacamata hitam; kacamata; kacamata anti-silau; kacamata dan kacamata hitam; kacamata fashion; kacamata
lihat dekat; kacamata lihat jauh; kacamata multifokal; kacamata optik; kacamata pelindung; kacamata pembesar [optik];
kacamata untuk membaca; kacamata untuk olahraga; kacamata untuk pengendara sepeda motor; kacamata untuk
perlindungan terhadap debu; kacamata visi malam; kantong kacamata; kasing optik, yaitu, kasing untuk kacamata dan
kacamata hitam; kotak kacamata; lensa kacamata; lensa kacamata pelindung dari sinar matahari; lensa kacamata progresif;
lensa untuk kacamata hitam; tas kacamata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/10/2022 19:18:45
540   EtiketDID2022083705

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TUN ABDUL RAZAK, PERUM BUMI AROEPALA BLOK A NO. 47, SAMATA,
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 91113

NURMIN H. NASUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UGC UMI GREEN COFFEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, PUTIH, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; kopi;

minuman berbahan dasar kopi; minuman biji kopi; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman kopi; minuman sediaan
berbahan dasar kopi; produk-produk kopi; sediaan minuman kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/10/2022 19:32:48
540   EtiketDID2022083706

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kompleks Duta Harapan Indah Blok KK No. 67, Kapuk Muara, Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

ERIYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EMIDIO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Merah Orange Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adhesive aluminium foil untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Adhesive film untuk keperluan alat tulis-menulis/

rumah tangga; Alat penanda buku; Alat tulis menulis kertas dan amplop; Alat tulis untuk kegiatan bermain anak-anak; Alat tulis
untuk kegiatan pendidikan anak-anak; Album untuk stiker; Arsip dokumen; Bahan cetakan terkait dengan pertanian dan
hortikultura, termasuk buku dan majalah; Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton dan/atau plastik untuk
pembuatan kemasan wadah dan dus; Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton danlatau plastik untuk
pembuatan kemasan wadah dan dus; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari
kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan untuk
makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong dari bahan sintetis untuk
pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa (sekali pakai) terbuat dari
kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-
bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau
menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton; Laminasi kertas,
kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau
karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan
kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan pengemasan dalam
bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari
karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari
kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik;
kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong
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kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik
PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong sekali pakai untuk kemasan
instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus; kemasan kardus; kemasan
kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap
lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah selulosa yang diregenerasi; kertas
dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk kemasan industri; kotak kemasan
kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan
kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus; pengemasan wadah kardus; wadah
dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri dari kertas dan karton; Bahan
kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Bahan kerajinan kertas; Bahan kertas, karton dan plastik untuk
membungkus dan mengemas; Bahan pengepak [bahan pengganjal, bahan pengisi] dari kertas atau kardus; Bahan penutup
untuk buku; Bahan penutup untuk buku kecil; Bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; Bahan perekat
untuk keperluan tulis menulis dan rumah tangga; Bahan-bahan cetak, yaitu, kertas dan karton untuk digunakan dalan
pembuatan kartu identitas, kartu telepon, cek, kartu kredit atau kartu bank, passpor, dokumen visa, sim, kartu kesehatan, kartu
pemilih, kartu penduduk, ijin tinggal, kartu kesehatan profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya yang terdiri dari
area yang dapat dibaca oleh mesin; Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal
kosong, buku catatan; Barang cetakan, yaitu, buku komik, novel grafis, selebaran instruksional dalam bidang permainan
komputer, manual/petunjuk untuk permainan video, panduan strategi untuk permainan; Barang terbuat dari kertas; Barang-
barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering, kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan
barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-surat kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote
book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen,
spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis, penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan
penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener (alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari
logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas), perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah
tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis (mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alat-
alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan -
bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu -
kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar,
poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola
dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong
plastik, sampul plastik.; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di
bidang hukum; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang
sekuritas, opsi dan instrumen keuangan lain; Barang-barang terbuat dari karton, yaitu file dan folder dokumen, tag untuk kado,
kotak kado; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas
tulis; Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur, kalender, katalog; Brosur informasi yang dicetak; buku; buku
musik cetak; kartu ucapan; majalah cetak di bidang musik; majalah musik; majalah-majalah; pamflet tercetak; penanda buku;
poster; stiker.; Buku agenda; Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk
menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi
autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong
hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi
untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat
tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis
menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau
berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Buku atau kertas pelajaran; Buku catatan; Buku dan majalah
dalam bidang hiburan; Buku kecil pelatihan; Buku kecil uji cetak; Buku kerja harian; Buku panduan referensi; Buku pencatatan;
Buku tahunan (barang cetakan); Buku tanda terima / kuitansi; Buku tulis; Buku-buku nota yang dapat direkatkan; Busa
berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Cairan penghapus; Catatan terima kasih; Data terekam dari
internet dalam bentuk kertas; Desain gambar yang dihasilkan dengan bantuan komputer; Diktat (Buku); Dokumen; Dokumen
yang dicetak; Dokumentasi computer dalam bentuk cetak; Film laminating (alat tulis); Folder Manila; Folder dokumen; Gambar
kalkir [dekalkomania]; Handuk tangan Kertas; Hiasan dekoratif yang ditaruh di ujung atas pensil; Housebreaking pads sekali
pakai dari kertas atau selulosa untuk hewan peliharaan; Huruf cetakan untuk tulisan penanda pintu dorong atau tarik; Isolasi
kertas; Jepitan kertas; Kain berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Kain lap kertas; Kantong dan wadah
dari kertas untuk pengemasan; Kantong dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong hadiah dari bahan
biodegradable; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa (sekali pakai) terbuat dari kertas atau
plastik; Kantong penyimpanan makanan dari plastik untuk keperluan rumah tangga; Kantong plastik HD; Kantong plastik opp;
Kantong plastik putih susu laundry; Kantong plastik untuk membungkus bahan makanan; Kantong sampah dari bahan
biodegradable; Kantong sandwich; Kantong untuk membawa belanjaan dari bahan biodegradable; Kantong, tempat, foil dari
kertas; Karton manila; Karton-karton khusus untuk segala jenis sepatu, sandal, sepatu olah raga, yang disisipkan di bagian
dalam; Kartu bisnis; Kartu cetak, selain bersandi atau magnetic; Kartu diskon, selain bersandi atau magnetic; Tas plastik dan
kertas; alat tulis (kartu nama, kop surat); buklet; buletin; kartu pos; koran; kupon diskon dicetak; majalah; pamflet; pembungkus
plastik; poster gambar; publikasi cetak, termasuk buku, majalah, buletin, koran; souvenir untuk program acara; spanduk
kertas; stiker; tiket; voucher cetak; voucher hadiah dicetak, tidak dikodekan; Kartu hadiah; Kartu hadiah terbuat dari kertas;
Kartu loyalti non-magnetik; Kartu nama; Kartu peringatan tidak diganggu dari karton; Kartu terima kasih; Kartu yang dilaminasi
(barang cetakan); Karung kertas untuk pembungkus; Kertas; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; Kertas
India; Kertas Jepang; Kertas Sembahyang; Kertas catatan; Kertas cetak untuk melapisi permukaan benda dari busa; Kertas
cetak untuk melapisi permukaan benda kerja dari kayu, logam atau plastik dan kertas release dan foil plastik; Kertas dapur
untuk memasak; Kertas debu; Kertas filter; Kertas foto; Kertas handuk; Kertas handuk basah; Kertas higienis; Kertas karton;
Kertas kerajinan; Kertas kerajinan tangan Jepang; Kertas menulis dan menggambar; Kertas pembungkus Natal; Kertas
penanda, dicetak; Kertas perekat untuk keperluan rumah tangga; Kertas serap minyak; Kertas termal; Kertas untuk menyerap
minyak dapur; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain,
yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan;
Kertas, karton dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini tidak termasuk dalam kelas lain; Koleksi tempat kartu dan
tempat kenang-kenangan berhubungan dengan tempat tiket, tempat kartu dagang; Koran Manila; Kotak cat anak-anak; Kotak
dari kardus atau kertas; Kotak dokumen (alat tulis); Kotak kertas; Label dari kertas atau karton yang dapat dipasang di leher
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botol atau sambungan daun pintu untuk bahan promosi; Label dari kertas atau karton yang dapat dipasang digulungan kain
dan gantungan kain sebagai bahan promosi; Label kertas; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat
kemasan, wadah dan boks; Lembar karton untuk  kemasan; Lembar kerja (barang cetakan); Lembar kertas pelapis,
khususnya pelapis ujung pada permukaan atau sudut; Lembar kertas pelapis, khususnya pelapis yang tak berujung pada
permukaan akhir, untuk digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior, konstruksi kendaraan, dan bidang terkait;
Lembaran kertas perekat untuk keperluan alat tulis; Lembaran kertas perekat untuk keperluan rumah tangga; Lembaran kertas
untuk memasak; Lembaran plastik untuk tatakan kertas saat menulis; Lembaran yang dicetak; Lukisan [gambar]; Majalah
bergambar terpublikasi untuk anak-anak; Map Kertas; Map [alat tulis menulis]; Map untuk kertas; Materi pendidikan dalam
bentuk tertulis; Materi promosi tercetak, termasuk selebaran, buku catatan dan brosur yang menampilkan dan memberikan
informasi terkait produk telepon seluler, asessories dan perangkat telepon seluler serta segala hal yang berkaitan dengan
telepon seluler, telepon pintar; Materi promosi yang terbuat dari bahan kertas atau karton dan mempunyai sambungan mika
untuk ditempelkan ke meja atau rak tampilan produk; Mekanik Binder; Modul (Buku); Ornamen pensil; Paket alat tulis-menulis
terdiri dari kertas untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil; Papan tulis untuk anak-anak; Papan tulis untuk menulis; Pasta
perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; Pelindung buku cek; Pelubang kertas; Pena penanda; Pena tarik; Pena
tinta India; Pena untuk menulis dari kain tebal (felt); Pencatat nilai (barang cetakan); Penghapus tulisan di papan tempat arsip
(keperluan kantor); Penutup meja dari kertas; Peralatan aktifitas terdiri dari stiker dan stempel karet; Peralatan belajar, terdiri
dari penghapus pensil, penggaris untuk menggambar, rautan pensil dan tempat pensil; Perekat elektrik PVC (alat tulis);
Perekat film untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan
mengemas; Potongan kartun; Publikasi dan barang cetakan, yaitu kartu dagang bola basket, kartu dagang, stiker, dekal, tato
sementara yang dapat dipindahkan, perangko bertema bola basket, tiket bertema bola basket, karton untuk menyimpan
koleksi piringan perdagangan, papan tulis tempel dan penghapus papan tulis, papan memorandum, penjepit papan untuk
menulis, tatakan gelas dari kertas, kartu pos, alas piring dari kertas, tissue wajah, kartu catatan, bantalan memo, bantalan
catatan, pulpen, krayon, spidol penanda, karet gelang, pena dan pensil, kotak pena dan pensil, pena dan tatakan untuk
menulis, penyangga dokumen desktop, scrapbook, stempel karet, penggaris untuk merancang, spanduk kertas dan bendera,
binder dengan 3 cincin, folder alat tulis, buku catatan wirebound, buku catatan portofolio, foto-foto berbingkai dan tidak
berbingkai, litografi,  cetakan seni, poster, kalender, stiker bumper, sampul buku, penunjuk halaman buku, kertas
pembungkus, buku kegiatan anak-anak, buku mewarnai anak-anak; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang hukum;
Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang
manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk
buku petunjuk di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk buku petunjuk di bidang manajemen proyek;
Publikasi tercetak dalam bentuk buku petunjuk di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak, yaitu, buku, majalah, jurnal,
direktori, pamflet, dan brosur yang berisi informasi rujukan mengenai berbagai topik di bidang keuangan, investasi,
kepemilikan korporasi dan bisnis; Publikasi yaitu buku pegangan pengajaran, buku teknis, brosur, buku, poster, desain dan
kertas perencanaan; Publikasi yang berisi deskripsi program; Pulpen; Sarung buku harian; Sarung dudukan toilet sekali pakai
yang terbuat dari kertas; Selebaran publisitas; Serbet kertas sekali pakai untuk menghilangkan make-up; Serbet kertas untuk
menghilangkan make-up; Spanduk dari kertas; Spanduk untuk di jalan terbuat dari kertas; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis
menulis); Stiker (decalcomanias); Stiker cetakan; Stiker pelindung; Stiker perekat; Strip kartun cetak; Substrat pada mesin
cetak, yaitu film transparan, tak tembus cahaya, dan tembus cahaya untuk digunakan dengan mesin fotokopi yang
menggunakan tinta, printer laser, printer yang menggunakan tinta; T-kotak untuk menggambar; Tas goodie dari kertas atau
plastik; Tas plastik dan kertas; alat tulis (kartu nama, kop surat); buklet; buletin; kartu pos; koran; majalah; pamflet;
pembungkus plastik; poster gambar; publikasi cetak, termasuk buku, majalah, buletin, koran; souvenir untuk program acara;
spanduk kertas; stiker; tiket; Tas, amplop, kertas, dan kantong polietilen untuk pembungkus (sediaan pembungkus); Tatakan
kertas untuk hewan peliharaan; Tempat alat tulis menulis [set]; Tempat buku cek; Tempat dokumen (alat tulis; Tempat kartu
identitas; Tempat menyimpang buku tabungan; Tempat notepad; Tinta India; Tinta isi ulang pulpen; Tisu; Tisu kertas; Tutup
Pot Bunga dari kertas; Ujung pena; Ukir-ukiran dari kertas; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; Wadah dari
kertas untuk cairan; Wadah dokumen (alat tulis); Warkat; alas [tatakan gelas] kartu; alas [tatakan gelas] kartu atau kardus;
alas bahu dari kertas; alas dan bantalan kertas atau karton untuk pelatihan toilet [alat bantu pelatihan untuk hewan]; alas dan
bantalan pelatihan rumah sekali pakai dari kertas atau karton untuk hewan peliharaan; alas kartu; alas kartu decanter; alas
kartu makan; alas kartu untuk gelas anggur; alas kartu untuk gelas bir; alas kartu untuk gelas minum; alas kecil ditempatkan di
bawah gelas dari dari kertas; alas kertas [tatakan gelas] dari kertas; alas kertas decanter; alas kertas koktail; alas kertas meja;
alas kertas untuk gelas anggur; alas kertas untuk gelas bir; alas kertas untuk peti; alas makan malam dari kertas; alas meja
tulis; alas minuman dari kertas; alas pengaturan tempat meja dari kartu; alas pengaturan tempat meja dari kertas; alas piring
dari kertas; alas [alat tulis] pena; alat atau bahan pendidikan dan pengajaran berupa rumus spesifik yang terdiri dari 3 tahap
terbuat dari karton atau kertas; alat bantu belajar (manual) dan buku untuk guru, orang tua dan anak-anak; alat dan mesin
penjilid buku [peralatan kantor]; alat kertas tulis; alat penjepit kertas; alat tulis; alat tulis (kartu nama, kertas kop surat); alat tulis
(kartu nama, kop surat); alat tulis kantor; alat tulis kertas; alat tulis kertas kantor; alat tulis menulis; alat tulis tercetak; alat tulis,
termasuk kertas, amplop, bantalan, kartu, surat, pena, dan pensil; alat untuk memasang foto; album foto; album foto mini;
album stiker; amplop; amplop [alat tulis]; amplop botol dari kertas atau kardus; amplop kertas atau plastik untuk kemasan;
amplop kertas untuk kemasan; amplop manila; amplop plastik untuk kemasan; amplop surat; aplikator cat di sifat spons;
bahan ajar kertas; bahan ajar kertas, yaitu, balok pengajaran; bahan dan alat menulis dan menggambar; bahan gambar untuk
papan tulis; bahan kemasan dari karton atau kertas untuk es; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan
kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan kemasan yang terbuat
dari pengganti kertas berbasis mineral; bahan mewarnai [instrumen gambar]; bahan pembungkus kertas; bahan pendidikan
dalam kelas ini dalam bentuk buku, majalah, berita berkala dan pamflet; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit
kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
bahan penjilid buku; bahan penyaringan kertas; bahan perekat untuk keperluan tulis menulis; bahan seniman dan
menggambar; bahan untuk menjilid  buku dan kertas; bahan untuk tulis menulis; bahan-bahan menggambar; bahan-bahan
menggambar dan bahan-bahan untuk kesenian; bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan,
buku pedoman, kartu resep, brosur, berita berkala, alat tulis menulis; bahan-bahan untuk menjilid buku; baki cat; baki pena
dan pensil; baki pensil; bantalan kertas menulis, melukis dan menggambar; bantalan kertas sekali pakai atau selulosa untuk
mengganti popok; bantalan kertas untuk mengganti popok; bantalan penyerap kertas dan selulosa untuk digunakan dalam
kemasan makanan; bantalan tinta; bantalan tinta untuk segel; bantalan untuk menggambar; barang cetakan (kecuali buku dan
majalah berkala); barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; barang-barang dari kertas; batu tinta [tempat
penampungan tinta]; benang untuk penjilid buku; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari bubur kertas; benda-benda
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dekoratif [ornamen] terbuat dari kertas; bendera dan panji-panji kertas; bendera hiasan kertas; bendera kertas; bentuk kertas
die-cut; binder; bingkai foto; bingkai foto dari kertas; bingkai fotografi atau karya seni; bingkai susun [cetakan]; blok kertas
menulis, melukis dan menggambar untuk seniman; bola untuk bolpoin; bolpoin; buku; buku Anak-anak; buku agama; buku
agenda; buku akun; buku alamat; buku anak-anak memasukkan komponen audio; buku bayi [buku cerita]; buku bayi [buku
memori]; buku bergambar; buku besar [buku]; buku catatan; buku catatan [akta judul mobil]; buku catatan [log kapal]; buku
catatan [pembukuan]; buku catatan [penerbangan]; buku catatan bisnis; buku catatan hukum; buku catatan pengeluaran; buku
catatan wartawan; buku catatan yang bisa diisi ulang; buku cek; buku cerita; buku cerita anak-anak; buku cetak; buku cetak di
bidang pendidikan musik; buku cetak di bidang pengenalan produk; buku contoh penutup dinding; buku contoh wallpaper;
buku dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video; buku dan buklet; buku data; buku dikte; buku doa; buku fiksi;
buku fiksi dan non fiksi tentang berbagai topik; buku flip; buku gambar; buku giro; buku hadiah; buku harian; buku harian
(diary); buku harian berlapis kulit; buku harian meja; buku harian perjanjian; buku harian saku; buku indeks; buku informasi;
buku intisari hukum; buku jurnal kosong; buku kecil untuk bermain golf; buku kecil untuk dijual dengan kaset audio; buku
kegiatan; buku kegiatan anak-anak; buku kerja [kosong]; buku kerja yang berisi latihan; buku komik manga; buku komik; kartu
perdagangan olahraga; kartu perdagangan, selain untuk permainan; buku komposisi; buku kupon; buku kwitansi; buku lagu;
buku latihan [kosong]; buku masakan; buku meja kopi; buku memo; buku memorandum; buku memorandum saku; buku
memori bayi; buku menu; buku mewarnai; buku musik cetak; buku naskah; buku nomor telepon; buku non-fiksi; buku nyanyian
pujian; buku panduan; buku partitur musik; buku pedoman [buku penuntun]; buku pedoman komputer; buku pegangan; buku
pelajaran; buku pencatat [alat tulis]; buku pendidikan; buku pendidikan interaktif anak-anak; buku penerimaan kas; buku
peringatan perayaan; buku perjalanan; buku perjanjian; buku pernikahan; buku petunjuk (dalam bentuk barang cetakan); buku
petunjuk permainan komputer; buku petunjuk untuk tujuan pengajaran; buku petunjuk yang dapat dibaca secara elektronik,
formulir yang dapat dibaca mesin atau yang dapat dibaca komputer untuk digunakan dengan, dan dijual sebagai sebuah unit
dengan perangkat elektronik dan komputer genggam dan dapat dibawa tercetak; buku pop-up; buku referensi; buku resep;
buku saku/buku kecil; buku salin; buku seri fiksi dan non fiksi, buku komik, novel grafis, cerita dalam bentuk ilustrasi dan cerita
buku komik, papan cerita (storyboard) dan karya seni; buku sketsa; buku sketsa seniman; buku statistik, buku panduan, dan
buku referensi, semua yang terkait dalam bidang bola basket; buku stiker; buku sumber daya; buku tagihan; buku tahan air;
buku tahunan sekolah; buku tamu; buku tanda setoran; buku tanda tangan; buku tanda terima; buku tempel; buku tulis; buku
tutorial di bidang memasak; buku ulang tahun; buku voucher; buku wirebound; buku-buku mandi vinyl; buku-buku memori
[album foto]; buku-buku musik; buku-buku telepon dan alamat; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau
pengemasan; busur derajat untuk digunakan sebagai instrumen menggambar; busur kertas dekoratif untuk pembungkus;
busur kertas, selain hiasan rambut; busur kertas, selain pakaian laki-laki; busur kertas, selain pakaian laki-laki atau hiasan
rambut; cairan koreksi untuk dokumen; cairan penghapus [keperluan kantor]; cairan penghapus untuk keperluan tulis menulis;
case dan pemegang paspor; cat air; cat air lukis; catatan seminar yang dicetak; cek yang belum ditulis; ceret cat; ceret cat
plastik; cetakan bergambar; cetakan dalam sifat foto; cetakan dan buku; cetakan foto; cetakan kartun; dayung cat; dekal dan
stiker bemper; dekorasi kertas untuk kue; dekorasi pesta dari kertas; dekorasi pesta kertas metalik; dicetak lembar jawaban
survei; dispenser pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; dudukan gambar terbuat dari kertas; dudukan
untuk aksesori meja; elemen ketik mesin tik; emblem dicetak; emblem kertas; extender pensil; extender pensil dan toppers;
figur model [ornamen] terbuat dari kertas; file dokumen [alat tulis]; file kartu; filter kertas kopi; filter kertas untuk pembuat kopi;
foil perekat [alat tulis]; folder alat tulis; folder dokumen dalam bentuk dompet; folder kertas; foto berbingkai; foto terpasang dan
tidak terpasang; foto yang ditandatangani; foto-foto; foto-foto [dicetak]; foto-foto pemain yang dapat dikoleksi; fusuma-gami
[kertas untuk partisi geser dalam ruang Jepang]; gambar; gambar berbingkai; gambar seni; gambar stempel; gambar tempel;
gambar-gambar; gelang untuk retensi alat tulis; getah [perekat] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; glitter dekoratif
untuk keperluan alat tulis; glitter untuk keperluan alat tulis; gluten [lem] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; gulungan
kertas toilet; gulungan kertas untuk mesin hitung; gulungan kertas untuk printer; gulungan untuk pita tinta; gulungan yang
dapat ditarik untuk pemegang lencana nama [keperluan kantor]; hadiah alat tulis, yaitu tas, kotak, bahan dan label
pembungkus (kertas atau plastik); halaman album foto; halaman lembar memo; halaman plastik dengan saku untuk
memegang foto; halaman plastik dengan saku untuk memegang kartu perdagangan; handuk kertas; handuk kertas untuk
keperluan dapur; handuk kertas untuk tangan; handuk kertas yang higienis; handuk muka dari kertas; hewan model [ornamen]
terbuat dari bubur kertas; hewan model [ornamen] terbuat dari kertas; hiasan kertas dekoratif; hiasan meja [alas] terbuat dari
kartu; hiasan meja [alas] terbuat dari kertas; hiasan meja [ornamen] terbuat dari bubur kertas; hiasan meja [ornamen] terbuat
dari kertas; hosho-gami [kertas Jepang tebal]; huruf dan angka yang didukung perekat [alat tulis]; huruf dan angka yang
terbuat dari kertas; instrumen menggambar; instrumen menggambar papan tulis; instrumen menggambar untuk papan tulis; isi
ulang kalender; isi ulang kartrid untuk pena tinta; isi ulang penghapus pensil; isi ulang tinta pena; isi ulang untuk instrumen
gambar; isi ulang untuk pulpen; isian kardus; isian kertas; isian kertas atau kardus; isinglass untuk keperluan alat tulis atau
keperluan rumah tangga; jangka untuk menggambar; jepit pena; kain dilekatkan untuk keperluan alat tulis; kain penjilid buku;
kain untuk penjilid buku; kaleng pensil; kantong [alat tulis]; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan;
kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik
untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari kertas; kantong belanja dari plastik;
kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan;
kantong dokumen untuk penggunaan alat tulis; kantong hadiah kertas; kantong kado dari kertas atau plastik; kantong kertas;
kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas belanja; kantong kertas berbentuk kerucut; kantong kertas
berlapis; kantong kertas sampah; kantong kertas untuk digunakan dalam sterilisasi instrumen medis; kantong kertas untuk
kemasan; kantong kertas untuk keperluan rumah tangga; kantong kertas untuk pembungkus; kantong kertas untuk popok
sekali pakai; kantong makan siang dari kertas atau plastik; kantong makan siang daro kertas; kantong penyimpanan makanan
dari plastik untuk penggunaan rumah tangga; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik
PP; kantong plastik untuk es kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan rumah tangga;
kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk membuang makanan
tengik; kantong plastik untuk membuang popok bekas; kantong plastik untuk memuat popok bekas; kantong plastik untuk
mengamankan barang-barang berharga; kantong plastik untuk mengawetkan makanan tengik; kantong plastik untuk
pembuangan limbah hewan peliharaan; kantong plastik untuk pembuangan pakaian dalam; kantong plastik untuk
pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong plastik untuk
penghilang bau; kantong plastik untuk popok sekali pakai; kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah dari kertas
atau plastik; kantong sampah dari plastik untuk popok sekali pakai; kantong sampah kertas untuk keperluan rumah tangga;
kantong sampah plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong sampah plastik untuk membuang
sampah/limbah hewan peliharaan; kantong sandwich dari kertas; kantong sandwich dari kertas atau plastik; kantong sandwich
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plastik; kantong sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kantong surat kertas; kantong surat yang terbuat dari
kertas; kantong untuk alat tulis; kantong untuk memasak dengan microwave; kantong untuk pesta dari plastik; kantong-
kantong terbuat dari kertas atau plastik; kapsul kertas cappuccino kosong; kapsul kertas coklat kosong; kapsul kertas teh
kosong; kapsul kopi ginseng kosong dari kertas; kapsul kopi jelai kosong dari kertas; kapsul kopi kosong dari kertas; kapur
papan tulis; kapur penanda; kapur tulis; kapur untuk papan tulis; karangan bunga hias kertas untuk pesta; kardus yang terbuat
dari kertas mulberry [senkasi]; karton telur yang terbuat dari kertas; kartrid tinta untuk pena; kartrid tinta untuk pulpen; kartu
Natal; kartu acara; kartu alas gelas/piring; kartu bergambar; kartu berlubang untuk alat tenun Jacquard; kartu bertuliskan
salam universal; kartu bisbol; kartu catatan; kartu catatan kosong; kartu catatan sosial; kartu dagang; kartu debit tidak
bersandi; kartu flash [bahan ajar]; kartu hadiah; kartu hadiah bersandi non-magnetik; kartu indeks [alat tulis]; kartu informasi
tercetak; kartu kertas (kosong) untuk merekam data; kartu kosong; kartu kredit (bukan magnetik); kartu kredit, kartu hadiah,
dan kartu telepon yang tidak dikodekan secara magnetis; kartu kunjungan; kartu liburan; kartu loyalitas tidak bersandi; kartu
menu; kartu menu yang digantung di pintu dari karton; kartu motivasi; kartu nama; kartu pengumuman [alat tulis]; kartu
penilaian; kartu perdagangan olahraga; kartu perdagangan yang dikoleksi; kartu perdagangan, selain untuk permainan; kartu
pernikahan; kartu pos; kartu pos gambar; kartu pos kosong atau dicetak sebagian; kartu resep dicetak; kartu respons surat
tercetak; kartu skor golf; kartu tagihan tidak bersandi; kartu tempat duduk; kartu tercetak; kartu tercetak dan dokumen
administrasi pribadi tanpa pengkodean magnetik kertas atau kardus untuk dijual kepada organisasi penerbit, yang terdiri dari
area yang dapat dibaca mesin, yaitu, kartu identitas, kartu telepon, cek, kartu kredit, kartu bank, paspor, dokumen visa, surat
izin mengemudi , kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, izin untuk tinggal, dan kartu untuk menunjukkan kredensial
profesional medis; kartu trivia [bahan ajar]; kartu tunai tidak bersandi; kartu ucapan; kartu ucapan musikal; kartu ucapan pop-
up; kartu ucapan selamat; kartu ucapan tercetak dengan informasi elektronik yang tersimpan di dalamnya; kartu ulang tahun;
kartu undangan; kartu untuk alas minuman; kartu untuk digunakan dengan pembungkus kado; kartu-kartu; kartu-kartu (bukan
magnetik); kartu-kartu perdagangan; kartu-kartu terbuat dari kertas; kartun koran [barang cetakan]; karung kertas; karya seni
dari kertas atau karton; karya seni kertas; kasa-gami [kertas diminyaki untuk payung kertas]; kaset kertas dan kartu untuk
merekam program komputer; kebutuhan alat tulis dan kantor, kecuali furnitur; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus;
kemasan kantong semen dari kertas; kemasan kantong semen dari plastik; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan
minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas;
kemasan wadah kertas atau karton; kerajinan kertas [seni dan kerajinan]; kertas HVS; kertas amplop; kertas anti jamur; kertas
belanjaan; kertas beras *; kertas berbentuk pita untuk pembungkus kado; kertas bercahaya; kertas bergalur [media
bergelombang]; kertas bergelombang; kertas bubur kayu; kertas buram; kertas catatan; kertas catatan berperekat; kertas
catatan dengan perekat; kertas catatan tablet; kertas cetak; kertas cetak digital; kertas cetak dye-sublimation; kertas cetak
laser; kertas cetak offset untuk pamflet; kertas crêpe untuk keperluan rumah tangga; kertas dan karton; kertas dan karton dan
barang-barang terbuat dari bahan itu, yaitu, buku, boks, kartu, amplop, buku catatan, kalendar; kertas dan plastik untuk
kemasan; kertas dapur; kertas daur ulang; kertas dekoratif bagian tengah; kertas dekoratif dicetak; kertas dilaminasi; kertas
dilekatkan; kertas direktori; kertas duplikat; kertas elektrostatik; kertas file; kertas fluorescent; kertas fotokopi; kertas fotokopi
[alat tulis]; kertas fotokopi berlapis plastik; kertas fotokopi tanpa karbon; kertas gading; kertas gambar; kertas grafik; kertas
grafik untuk menggambar dan membuat sketsa; kertas ikatan daur ulang; kertas ikatan lilin; kertas ikatan sintetis; kertas isap;
kertas joss; kertas kado; kertas kakao kosong; kertas kalender; kertas kaligrafi; kertas kalkir; kertas kanvas; kertas karbon;
kertas karton; kertas karton kosong; kertas karton putih; kertas karton take-out untuk makanan; kertas karton untuk
mengirimkan barang; kertas kartu nama [setengah jadi]; kertas kartu pos; kertas komputer; kertas konstruksi; kertas kop surat;
kertas kopi barley kosong; kertas kopi kosong; kertas koran; kertas kraft; kertas krep; kertas kue dekorasi; kertas kulit bawang;
kertas kulit imitasi; kertas label; kertas label gantung; kertas lepas; kertas lilin; kertas loose leaf; kertas magnetik; kertas
majalah; kertas memerintah; kertas mesin tik; kertas mulsa; kertas musik; kertas offset; kertas origami; kertas pelapis; kertas
pembungkus; kertas pembungkus dekoratif; kertas pembungkus kado; kertas pembungkus kado logam; kertas pembungkus
makanan; kertas pembungkus mesiu; kertas pembungkus untuk permen; kertas pemeriksaan; kertas penanda; kertas
pencetak foto; kertas pengaman; kertas pengisi; kertas penutup; kertas penutup kursi toilet; kertas penyerap; kertas peraga
kartu; kertas perak; kertas perkamen; kertas plastik; kertas rak; kertas reproduksi; kertas ringan yang digunakan dengan
kertas karbon untuk menghasilkan banyak salinan.; kertas ringan yang digunakan dengan kertas karbon untuk menghasilkan
banyak salinan. [alat tulis]; kertas sarang lebah; kertas saring; kertas selofan moistureproof; kertas seni; kertas sensitif panas;
kertas serat; kertas serat kayu; kertas serbet; kertas sertifikat stok; kertas setengah jadi; kertas sintetis; kertas stensil [kertas
stensil]; kertas surat; kertas tahan air; kertas tahan asam; kertas tahan panas; kertas teh kosong; kertas tempel; kertas termal
dilapisi; kertas termal dilapisi industri untuk pencetakan; kertas termal industri yang tidak dilapisi untuk pencetakan; kertas
termal tanpa pelapis; kertas tissue kering; kertas tisu; kertas tisu untuk membuat kertas stensil; kertas toilet; kertas transfer
panas; kertas transmisi faksimili; kertas tulis; kertas tulis dan amplop [alat tulis]; kertas tulis dengan kualitas tinggi (bond
paper); kertas untuk cek bank; kertas untuk cek perjalanan; kertas untuk digunakan dalam industri seni grafis; kertas untuk
digunakan dalam pembuatan kantong teh; kertas untuk digunakan dalam pembuatan tirai bedah; kertas untuk digunakan
dalam pembuatan wallpaper; kertas untuk fotokopi; kertas untuk keperluan industri; kertas untuk keperluan rumah tangga;
kertas untuk keperluan rumah tangga dan industri; kertas untuk kertas kop surat; kertas untuk melukis dan kaligrafi; kertas
untuk memasak; kertas untuk membuat tas dan karung; kertas untuk mencetak foto; kertas untuk mencetak foto [tidak peka
secara kimia]; kertas untuk menutupi buku; kertas untuk menyimpan buku; kertas untuk mesin rekaman; kertas untuk
pembungkus bunga dan pajangan bunga; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; kertas untuk radiogram; kertas untuk
tabel pemeriksaan medis; kertas xerografis; kertas yang mengandung mika; kertas yang mengkilap dan transparan; kertas
yang sekali pakai; kertas*; kertas-kertas kemasan; kit kertas seni dan kerajinan anak-anak; kit pembuangan kantong plastik
untuk pembuangan rumput dan daun; klip kertas; klip untuk pemegang lencana nama [keperluan kantor]; kohzo-gami [kertas
yang terbuat dari kertas mulberry]; kompas [instrumen gambar]; komplotan sudut [instrumen gambar]; kotak alat tulis; kotak
alat tulis (alat tulis); kotak cat; kotak cat dan kuas; kotak cat untuk digunakan di sekolah; kotak display kertas; kotak display
kertas atau kardus; kotak display stiker terbuat dari karton; kotak file untuk penyimpanan catatan bisnis dan pribadi; kotak
geser [instrumen gambar]; kotak hadiah dari karton atau kertas; kotak hadiah dari kertas; kotak hadiah kertas; kotak kemasan
kertas; kotak kerajinan untuk konstruksi model dari bubur kertas; kotak kertas; kotak kertas atau kardus; kotak kertas untuk
menyimpan kartu ucapan; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak pena; kotak pena dan pensil; kotak pensil; kotak penyimpanan
foto; kotak persediaan sekolah yang terdiri dari berbagai kombinasi persediaan sekolah terpilih, yaitu, alat tulis, pena, pensil,
pensil mekanik, penghapus, penanda, krayon, pena penanda berwarna, map, buku catatan, kertas, busur derajat, klip kertas,
peruncing pensil, alat genggam dipasang pada pensil/pena untuk menulis, lem dan penanda buku; kotak pesta dari karton
atau kertas; kotak topi kertas; kotak untuk instrumen gambar; kotak untuk menggambar; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas
atau kardus; krayon; krayon lilin; krayon litograf; kuas cat; kuas tulis; kue toppers kertas; kurva menggambar; label botol
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anggur handpainted kertas; label dari kertas; label harga kertas; label kecil tercetak atau dekoratif yang ditempel ke sebuah
buku; label kertas; label kertas atau karton; label kertas bagasi; label kertas berperekat; label kertas dicetak; label kertas
kosong atau sebagian dicetak; label kertas menghapus basah; label penanda; label pengiriman kertas; label perekat (alat
tulis); label perekat kertas; laci kertas; laci kertas beraroma; laci kertas, diberi wewangian atau tidak; laminator dokumen untuk
penggunaan kantor; latihan dan spanduk kertas senam; lead pensil; lem arabic untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga;
lem gelatin alga merah untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem gelatin untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga;
lem glitter untuk keperluan alat tulis; lem kain untuk keperluan rumah tangga; lem kertas; lem lateks untuk keperluan alat tulis
atau rumah tangga; lem pena untuk keperluan alat tulis; lem rumput laut untuk alat tulis; lem untuk alat tulis atau keperluan
rumah tangga; lem untuk keperluan alat tulis; lem untuk keperluan rumah tangga; lem untuk penggunaan kantor; lemari untuk
alat tulis [keperluan kantor]; lembar informasi; lembar informasi yang dicetak; lembar instruksi; lembar jawaban yang dicetak;
lembar kontrol kelembaban kertas atau plastik untuk kemasan bahan makanan; lembar musik; lembar polypropylene  untuk
pembungkus; lembar prangko peringatan perayaan; lembar skor; lembar tinta untuk duplikator; lembar tinta untuk mesin
reproduksi dokumen; lembar tinta untuk reproduksi gambar di industri percetakan; lembar viscose untuk pembungkus;
lembaran kertas [alat tulis]; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; lembaran kertas untuk
mencatat; lembaran musik tercetak; lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan,
papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi, yaitu perekat pada media cetak dan perekat pada lapisan tipis
pelindung; lembaran plastik berlapis perekat untuk keperluan alat tulis; lembaran plastik berperekat untuk rak pelapis;
lembaran plastik tembus cahaya untuk keperluan kantor; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan;
lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas;
lembaran selulosa reklamasi untuk pembungkus; lembaran selulosa reklamasi untuk pembungkus [kertas plastik]; lembaran
tipis plastik untuk pengemasan dan pembungkus; lencana kertas; lencana nama kertas; lengan plastik untuk memegang kartu
bisbol; linen meja dari kertas; liners kotak kucing dalam bentuk kantong plastik; litograf berbingkai; litograf yang dibingkai;
lukisan [gambar], dibingkai atau dibingkai; lukisan mitt untuk mengaplikasikan cat; majalah daftar televisi; majalah dalam
bidang bola basket, katalog dalam bidang bola basket, program-program permainan commemorative dan suvenir yang
berkaitan dengan bola basket, kertas yang digantung (paper pennants), alat tulis menulis, alat tulis menulis bertipe portofolio,
kartu undangan, sertifikat yang telah dicetak, kartu ucapan, kartu ucapan Natal, kartu ucapan liburan, lembar informasi statistik
untuk topik-topik bola basket; majalah dibidang cerita buku komik, papan cerita dan karya seni; manual [buku pegangan]; map;
map lembaran lepas; map plastik; map surat; map untuk kertas; mata pena; mata pena dari emas; mata pena untuk alat tulis;
materi promosi tercetak, termasuk selebaran, buku catatan, dan brosur yang menampilkan dan memberikan informasi di
bidang produk pertanian dan hortikultura; menambahkan kertas mesin; mencetak dalam sifat gambar; menelusuri jarum untuk
keperluan menggambar; mengatur kotak untuk menggambar; menggambar kuas; menulis atau menggambar buku; menulis
papan tulis; menyegel senyawa untuk keperluan alat tulis; menyoroti pena; menyoroti penanda; mesin cetak label untuk
keperluan rumah tangga atau alat tulis; mesin dispenser klip kertas otomatis untuk penggunaan kantor atau alat tulis; mesin
kertas; mesin kertas lipat untuk penggunaan kantor; mesin kertas untuk penggunaan kantor; mesin penandaan untuk
mencegah penipuan; mesin pengasah pensil, listrik atau non-listrik; mesin penghapus stempel; mesin pengisi kertas untuk
penggunaan kantor; mesin penjilid buku untuk penggunaan kantor; mesin penjilid dokumen untuk penggunaan kantor; mesin
penjilid kertas untuk penggunaan kantor; mesin penyegel amplop untuk kantor; mesin tulis jenis kantor; mesin tulis manual dan
elektrik; mistar / penggaris persegi untuk menggambar; mistar / penggaris untuk menggambar; mistar / penggaris untuk
merancang; mizuhiki [string kertas upacara Jepang]; mobil model skala [ornamen] dari bubur kertas; mobil model skala
[ornamen] kertas; model [ornamen] terbuat dari bubur kertas; model [ornamen] terbuat dari kertas; model kendaraan
[ornamen] terbuat dari bubur kertas; model kendaraan [ornamen] terbuat dari kertas; model mobil [ornamen] terbuat dari
kertas; model mobil [ornamen] yang terbuat dari bubur kertas; model mobil miniatur [ornamen] dari bubur kertas; model mobil
miniatur [ornamen] kertas; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari bubur kertas; model pesawat terbang [ornamen]
terbuat dari kertas; model skala [ornamen] dari bubur kertas; model skala [ornamen] kertas; mount fotografi atau seni kertas
atau karton; mural di sifat gambar; mural di sifat lukisan [gambar]; mural di sifat stiker; mural foto; nama lencana kertas; nama
pemegang lencana [keperluan kantor]; nampan pena; nampan untuk memegang instrumen gambar; notebook kertas;
notebook kertas kosong; notes bergambar; omikuji [tempat keramat] [lembaran kertas yang dicetak digunakan untuk
meramal]; organizer untuk penggunaan alat tulis; ornamen [patung] terbuat dari kertas; ornamen dalam bentuk mini yang
terbuat dari kertas; ornamen dalam bentuk miniatur yang terbuat dari bubur kertas; ornamen pesta dari kertas; ornamen yang
terbuat dari bubur kertas; ornamen yang terbuat dari kertas; packing [bantalan, isian] bahan kertas; pajang spanduk kertas;
pajangan spanduk kertas; paku payung; palet cat air; panduan program televisi; panduan sudut [instrumen gambar]; panduan
televisi; panji-panji kertas; panji-panji yang terbuat dari kertas; pantograf [instrumen gambar]; papan bubur kayu [alat tulis];
papan cat air; papan gambar; papan gambar [artikel pelukis]; papan gambar dan lukis (dari) karton; papan gambar
membingkai alas; papan iklan cetak kertas; papan iklan dari kertas atau kardus; papan iklan kertas atau karton; papan iklan
kertas atau karton cetak; papan iklan tercetak dari kertas; papan iklan tercetak dari kertas atau karton; papan iklan yang
terbuat dari kertas dan karton; papan kertas; papan kertas atau kardus; papan nama dari kertas atau karton; papan tulis;
papan tulis kecil; papan tulis kering (dry erase); papan tulis putih; papan tulis untuk penggunaan sekolah dan rumah; paspor
[dokumen identifikasi yang tidak dikodekan secara magnetis]; pasta dan perekat lainnya untuk keperluan alat tulis atau rumah
tangga; pasta pati untuk alat tulis; pasta tinta merah digunakan untuk segel; pastel [pensil]; pati perekat [perekat] untuk
keperluan alat tulis atau rumah tangga; patung-patung dari bubur kertas; payung kertas koktail; pegangan (tempat) untuk
prangko [segel]; pegangan cat rol; pelembab [keperluan kantor]; pelembab jari untuk membantu menghitung uang kertas serta
menyusun dan menyortir kertas.; pelembab untuk permukaan yang dilumuri [keperluan kantor]; pelindung titik pensil; pelubang
kertas [keperluan kantor]; pelubang kertas elektrik [keperluan kantor]; pembatas buku; pemberat kertas; pembuat kertas
[keperluan kantor]; pembungkus (alat tulis); pembungkus botol kertas atau kardus; pembungkus koin dari kertas; pembungkus
rumah sekali pakai kertas atau selulosa untuk digunakan dalam pelatihan anak-anak anjing; pembungkus-pembungkus terbuat
dari kertas; pemegang (tempat) buku cek dan buku tabungan; pemegang (tempat) cetak biru [alat tulis]; pemegang (tempat)
kapur; pemegang (tempat) kartu golf; pemegang (tempat) kartu nama di meja; pemegang (tempat) kertas atau buku;
pemegang (tempat) surat; pemegang (tempat) untuk notes; pemegang buku resep [alat tulis]; pemegang halaman; pemegang
kertas tulis; pemegang klip kertas; pemegang korespondensi; pemegang paspor dari kulit; pemegang pena; pemegang
stapler; pemegang staples; pemegang tiket kertas; pemotong kertas [keperluan kantor]; pemotong kertas untuk keperluan
kantor; pena; pena [keperluan kantor]; pena baja; pena baja, yaitu, styluses atau pena stencil; pena berwarna; pena bolpoin;
pena dari logam mulia; pena gambar; pena glitter untuk keperluan alat tulis; pena jel; pena kaligrafi; pena koreksi; pena label
telinga untuk menandai ternak; pena marker; pena penanda; pena penanda dari kain tebal (felt); pena seniman; pena seniman
kayu terbakar listrik; pena teknik; pena tinta; pena tinta gel; pena ujung serat; pena untuk menandai; pena untuk menandai
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[alat tulis]; pena untuk menulis; pena-pena pemberi tanda untuk menulis diatas papan tulis putih; penahan buku [alat tulis];
penajam pensil; penajam pensil listrik; penajam pensil non-listrik; penajam pensil, listrik atau non-listrik; penajam pensil,
mekanik; penajam untuk pensil kosmetik; penajam untuk pensil mekanik; penanda; penanda buku; penanda buku dari kulit;
penanda buku dari logam mulia; penanda buku, bukan dari logam mulia; penanda dokumen [menyoroti pena]; penanda
halaman dokumen [bendera penanda halaman]; pencakar [penghapus] untuk kantor; pencetak kartu kredit yang dioperasikan
secara manual; pencetak kartu kredit, non-listrik; pengaduk cat [bahan seniman]; pengaduk dan dayung cat [bahan seniman];
pengatur meja [alat tulis]; pengencang kertas; penggaris; penggaris gambar; penghancur kertas; penghancur kertas untuk
penggunaan kantor; penghapus; penghapus kapur; penghapus karet; penghapus papan tulis; penghapus papan tulis
[penghapus kapur]; penghapus pena; penghapus pensil; penghapus pensil-atas; penghapus tinta; penghapus tinta cair;
pengorganisir pribadi; penjepit kertas; penjilid tiga cincin; pennons terbuat dari kertas; pensil; pensil arang; pensil batu tulis;
pensil cat air; pensil dengan penghapus; pensil ditarik; pensil gambar; pensil grafit; pensil koreksi; pensil koreksi untuk
mengetik; pensil lukis; pensil mekanik; pensil otomatis; pensil seniman; pensil warna; penunjuk halaman buku; penutup baki
gigi dari kertas; penutup baki kertas; penutup furnitur dari kertas, tidak dipasang; penutup kertas untuk wadah; penutup meja
pijat dari kertas; penutup pelindung untuk lembaran kertas dan halaman buku; penutup rol cat; penyokong dari kardus untuk
menjilid buku; perangkat mekanis untuk mencetak rincian kartu pembayaran ke kertas untuk penggunaan kantor; perangko
dokumen karet; perangko penanda; perangko tinta; perekat [lem] untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat film
plastik yang digunakan untuk memasang gambar; perekat plastik untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga;
perekat stiker cetak; perekat untuk alat tulis menulis; perekat untuk keperluan alat tulis; perekat untuk keperluan tulis menulis
dan rumah tangga; perisai [segel kertas]; perisai pena saku; perlengkapan sekolah [alat tulis]; perlengkapan seni dan kerajinan
cat; peta dinding bergambar; peta dinding bergambar untuk tujuan pendidikan; piring cat air seniman; pisau kertas [pembuka
surat]; pita bertinta untuk mesin tik; pita dan pita kertas untuk pembungkus kado; pita kertas; pita kertas dan busur, selain
hiasan rambut; pita kertas dan busur, selain pakaian laki-laki; pita kertas untuk kalkulator; pita kertas untuk membungkus
kado; pita kertas untuk mesin hitung; pita kertas untuk pembungkus kado; pita kertas, selain hiasan pakaian atau rambut; pita
kertas, selain hiasan rambut; pita kertas, selain pakaian laki-laki; pita penjilid buku; pita perekat dua sisi untuk keperluan
rumah tangga; pita perekat untuk keperluan alat tulis; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; pita
perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; pita perekat untuk kertas karton; pita tinta; pita tinta untuk mesin ketik;
pita tinta untuk printer komputer; plakat dari kertas atau karton; plakat kertas; plakat kertas atau karton; plastik tipis lembaran
untuk pelindung makanan (wrapping); pod kertas cappuccino kosong; pola desain bordir dicetak di atas kertas; polong kopi
ginseng kertas kosong; portofolio dokumen [alat tulis]; portofolio dokumen seperti surat referensi, laporan peringkat, dan
sertifikat pelatihan yang mendokumentasikan pencapaian profesional [album foto]; portofolio jenis alat tulis; poster gambar;
poster kertas; poster yang terbuat dari kertas; produk-produk kertas yang sekali pakai; publikasi cetak dan materi yang
berkaitan dengan layanan perbankan dan keuangan serta kartu kredit atau layanan kartu kredit; publikasi cetak, manual dan
dokumentasi, buku, sebagai bagian dari musik secara keseluruhan; publikasi cetak, termasuk buku, majalah, buletin, koran;
puisi dicetak berbingkai; pulpen; pulpen fountain; pulpen untuk membuat sketsa; pulpen untuk menandai [alat tulis menulis];
rak (tempat) meja untuk dokumen; rak file dokumen; rak kertas [keperluan kantor]; rak stempel dokumen; rautan; rautan
pensil; renda kertas; rol aplikator cat; rol cat; rol tinta untuk mesin kantor; sampul [alat tulis]; sampul buku; sampul buku harian;
sampul buku kulit; sampul buku latihan; sampul buku perjanjian dari kulit; sampul buku tabungan; sampul dokumen [alat tulis];
sampul dokumen dari kertas; sampul kertas untuk pot bunga; sampul laporan kertas; sampul pelindung untuk buku; sampul
untuk kertas; sandaran buku; sandaran pena; sapu tangan kertas; saputangan kertas; segitiga menjadi instrumen
menggambar; sekolah menulis buku; selotip [alat tulis]; selotip untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga;
serangkaian buku petunjuk permainan komputer; serbet kertas; serbet meja sekali pakai dari kertas; seri buku fiksi; seri buku
fiksi dan non-fiksi; seri buku non-fiksi; set gambar; set pensil warna; shoji-gami [kertas untuk partisi geser Jepang]; sikat
penghapus debu; sisir kembang; spanduk kertas; spesimen tulisan tangan untuk disalin; spidol tongkat cat; stan foto; stan
meja untuk dokumen; stan pensil; stan untuk alat tulis; stapler kertas; stapler untuk kertas; staples untuk kertas; stensil [alat
tulis]; stiker; stiker [alat tulis]; stiker bemper; stiker dan perekat untuk keperluan peralatan tulis atau rumah tangga; stiker
dekoratif untuk helm; stiker dekoratif untuk sol sepatu; stiker dinding; stiker dinding anak-anak; stiker holografik yaitu,
lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label,
grafik, dan dekorasi.; stiker khusus untuk mobil; stiker mobil; stiker peka tekanan untuk aplikasi kendaraan; stok tiket [kertas
cetak]; stopmap; straightedges [instrumen gambar]; strip pengikat [penjilid buku]; sudut perekat untuk foto; sudut untuk
pemasangan foto; suplemen majalah untuk surat kabar; tab alat tulis yang diperkuat; tadah liur berlengan dari kertas; tadah
liur kertas; tag cek klaim bagasi kertas; tag hadiah dari kertas; tag kertas; tag tas golf dari kertas atau karton; tag untuk kartu
indeks; tali sandang untuk memegang kartu kertas; tali sandang untuk memegang kartu kunjungan; tanda pengenal kertas;
tanda untuk tujuan iklan dan tampilan dari kertas; tanda-tanda iklan kertas atau karton; tanda-tanda kertas; tanda-tanda kertas
dicetak menampilkan nomor meja untuk digunakan untuk acara-acara khusus; tanda-tanda kertas iklan; tanda-tanda kertas
yang dicetak menampilkan nama untuk digunakan untuk acara khusus; tanda/papan iklan dari kertas; tanda/papan iklan dari
kertas atau karton; tanzaku [strip kertas mewah]; taplak kertas; taplak meja dari kertas; tas belanjaan dari kertas atau plastik;
tas hadiah dari kertas; tas hadiah kertas untuk anggur; tas jinjing yang terbuat dari kertas; tas lemari es; tas pesta dari kertas
atau plastik; tas pesta yang terbuat dari kertas; tas souvenir panji-panji kertas; tas untuk kertas yang digunakan memasak
dengan microwave; tatakan gelas dari kertas; tatakan gelas kertas; tatakan gelas kertas atau karton; tatakan gelas terbuat dari
kertas; tempat alas kartu; tempat alat tulis di meja; tempat buku cek; tempat dokumen [alat tulis]; tempat dokumen yang dapat
diperluas [alat tulis]; tempat kartu yang diputar; tempat kuas tulis; tempat paspor; tempat pena; tempat pena dan pensil;
tempat pensil; tempat pensil dari kulit; tempat sampah [tempat sampah atau kantong sampah]; tempat timah pensil; tempat
tinta; tempat untuk instrumen gambar; tempat untuk kompas [instrumen gambar]; tempat untuk pena dan pensil; tempat untuk
pita perekat; tempelan penanda; template gambar; template kurva [instrumen gambar]; template penanda; tengujosi [kertas
yang terbuat dari kertas mulberry]; timah pensil; tinta gambar; tinta kaligrafi; tinta koreksi [heliografi]; tinta logam untuk
digunakan dalam kaligrafi; tinta metalik untuk menulis; tinta penanda yang mengandung biologik untuk digunakan dalam
otentikasi objek; tinta stempel; tinta tulis; tinta untuk alat tulis; tinta untuk keperluan alat tulis; tinta untuk pena; tinta untuk
pulpen; tinta*; tips untuk pulpen; tissue kertas kering; tisu dapur; tisu dapur [kertas]; tisu kering; tisu kertas; tisu kertas untuk
membersihkan; tisu kertas untuk menghilangkan kosmetik; tisu kertas untuk menghilangkan make-up; tisu kertas untuk
penggunaan kosmetik; tisu pembersih terbuat dari kertas; tisu selulosa; tisu toilet; tisu wajah kertas; tokoh model [ornamen]
yang terbuat dari bubur kertas; tokoh yang terbuat dari kertas; tongkat tinta; tongkat tinta [sumi]; tongkat tulis kapur tulis;
toppers pensil; transfer kertas dengan setrika; transparansi [alat tulis]; tulisan pegangan; tunggangan gambar terbuat dari
karton; tutup pensil; uang kertas; ujung pena keropos; ukiran foto; undangan cetak terbuat dari kertas; wadah dari kertas untuk
kemasan; wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan; wadah kemasan industri dari kertas dan karton; wadah
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kertas biodegradable berbasis pulp untuk dibawa pulang makanan; wadah krim dari kertas; wadah makanan; wadah
pengemasan industri dari kertas atau karton; wadah pengemasan industri kertas; wadah penyimpanan dari kertas; wadah
penyimpanan yang terbuat dari kertas; wadah tinta; wadah yang terbuat dari kertas; wadah, terbuat dari kertas atau karton,
untuk es; waslap terbuat dari kertas; wiper pena===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 09:09:44
540   EtiketDID2022083758

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Melirang Wetan RT.01 RW.01 Kel. Melirang Kec. Bungah, Kabupaten Gresik,
Jawa Timur, 61152

Slamet Arifin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAHYARANI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Hijab; Mukena; gamis; jilbab; pakaian jadi; sarung; seragam sekolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:18:50
540   EtiketDID2022083834

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kapuk Raya Cengkareng Ruko City Park Blok L No. 18, Kel. Cengkareng Timur,
Kec.
Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. METAL ANUGERAH SUKSESTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUTABOKS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penstabil listrik untuk kendaraan; Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Fiting listrik; Kabel Listrik Tahan Api; Kabel

Listrik Tegangan Tinggi; Kabel las listrik; Panel layar QLED; Penjepit yang digunakan untuk penghubung kabel; Peralatan
kendali listrik tanpa kabel jarak jauh; Peralatan listrik dan elektronik; Perkakas-perkakas penghubung (konektor) kabel listrik;
Pipa saluran kabel listrik; RELAI LISTRIK; Reduktor (Listrik); SELONGSONG KABEL; Sistem perkabelan listrik; akumulator,
listrik; alat penahan kabel listrik; alat penarik kabel listrik; alat pengkait kabel listrik; alat pengukur, listrik; alat penyangga kabel
listrik; alat untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan listrik; armatures
[listrik]; blok terminal listrik; ducting untuk kabel listrik; gulungan kabel ekstensi; gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik
[koneksi listrik]; gulungan, listrik; induktor listrik; instalasi pengawasan video listrik dan elektronik; insulator untuk listrik; jalur
listrik; kabel listrik; kabel listrik berisolasi mineral; kabel listrik yang dilapisi karet; kontrol panel (listrik); kotak cabang [listrik];
kotak distribusi [listrik]; kotak sambungan untuk kabel listrik; kumparan listrik; lengan sambungan untuk kabel listrik; multimeter
untuk mengukur tegangan listrik; panel distribusi daya; panel indikator elektronik; panel kontrol [listrik]; panel kontrol untuk
alarm keamanan; panel listrik; panel pengontrol listrik; panel sinyal, bercahaya atau mekanis; panel surya untuk produksi
listrik; panel tampilan dioda pemancar cahaya; pelat saklar listrik; pemegang untuk gulungan listrik; penganalisa jaringan listrik;
pengisi daya listrik; penguji daya listrik; saluran listrik; sambungan untuk kabel listrik   ; sel surya dan panel pembangkit listrik;
selubung untuk kabel listrik; steker dan kontak-kontak lainnya [hubungan listrik]; switchbox [listrik]; switchgear listrik; unit daya
utama (listrik); unit distribusi daya listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:19:11
540   EtiketJID2022083835

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM TERAS AYUNG BLOCK D 3-5 GATSU TIMUR, TEMBAU TENGAH,
KELURAHAN PENATIH, Kota Denpasar, Bali, 80238

NI NYOMAN WERTIANI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUSA by KEKEB dan Logo
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : EMAS, PUTIH, HITAM, BIRU, KUNING, DASAR HIJAU TUA
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===-; Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:24:12
540   EtiketDID2022083836

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Asrama Yon Bekang 3/RAT, RT/RW 012/010, Kel/Desa Bungur, Kec. Senen, Kota
Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10460

Megawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CUTGlow
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ABU-ABU; PUTIH;
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat,
tisu wajah dan pelembab wajah.; Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim leher; Krim mata; Krim pelembab;
Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk mandi; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit;
Krim wajah; Lotion flek (kosmetik); Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; Sabun cream; Sediaan kosmetik
seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam
bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu,
krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum bibir; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik;
Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); amber [parfum]; colognes,
parfum dan kosmetik; eau de parfum; krim; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-kerut; krim anti-penuaan; krim
aromaterapi; krim berjemur; krim bibir; krim boot; krim creambath; krim cukur; krim dasar bedak; krim dingin; krim foundation;
krim kecantikan; krim kosmetik; krim kuku; krim kulit; krim kutikula; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim mata;
krim matahari; krim pelembab; krim pembersih; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pencukur; krim
pengelupas; krim pengkondisi; krim pra-cukur; krim rambut; krim sepatu; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tangan,
krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim
untuk spa; krim wajah; krim wangi; krim yang hilang; minyak parfum; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pemerah susu krim; sabun krim; sabun krim tubuh; scrub krim tubuh; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih,
toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah,
lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:24:36
540   EtiketJID2022083837

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DR. SAHARDJO NO. 119-A, KEL. MANGGARAI SELATAN, KEC. TEBET, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12860

PT. BERKAH CAHAYA KOPI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOPI LILABA & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KOPI LILABA = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai minuman panas dan dingin; layanan kedai minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:25:02
540   EtiketJID2022083838

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA PONDOK KELAPA BLOK A2 NO.10, Pondok Kelapa, Duren Sawit
, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13450

PT. BAGALA INDONESIA MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Suprijono S.Kom
Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah,  Kota Cimahi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAMARNA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Jasa penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:26:27
540   EtiketDID2022083839

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Krendang Raya 39 B, Rt. 012 Rw. 001, Kel. Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

RIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Siti Hanah S.E.,
S. Hanah, S.E. & Yulius Cung, S.H.,M.H.  Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAZITO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===(instalasi) filter air reverse osmosis untuk keperluan pertanian; AC panel untuk digunakan dalam walk-in pendingin; AC

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:27:37
540   EtiketDID2022083840

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JANTI BARAT BLOK C/12, Kota Malang, Jawa Timur
WAHYU ANDREAS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOPI LANGIT TUJU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah dan tulisan berwarna putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; minuman berbasis cokelat dengan susu; minuman berbasis kopi yang

mengandung susu; minuman cokelat dengan susu; minuman kakao dengan susu; minuman kopi dengan campuran susu;
susu coklat.; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Minuman Kopi Hawai;
Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman kopi dengan atau
tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk
coklat; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk
membuat minuman kopi; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu;
minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh;
minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan campuran
susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi
espresso yang dicampur dengan air panas; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar
kopi;; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman
berbahan dasar kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:28:08
540   EtiketDID2022083841

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kapuk Raya Cengkareng Ruko City Park Blok L No. 18, Kel. Cengkareng Timur,
Kec. Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. METAL ANUGERAH SUKSESTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUTATRAY  + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penstabil listrik untuk kendaraan; Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Fiting listrik; Kabel Listrik Tahan Api; Kabel

Listrik Tegangan Tinggi; Kabel las listrik; Panel layar QLED; Penjepit yang digunakan untuk penghubung kabel; Peralatan
kendali listrik tanpa kabel jarak jauh; Peralatan listrik dan elektronik; Perkakas-perkakas penghubung (konektor) kabel listrik;
Pipa saluran kabel listrik; RELAI LISTRIK; Reduktor (Listrik); SELONGSONG KABEL; Sistem perkabelan listrik; akumulator,
listrik; alat penahan kabel listrik; alat penarik kabel listrik; alat pengkait kabel listrik; alat pengukur, listrik; alat penyangga kabel
listrik; alat untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan listrik; armatures
[listrik]; blok terminal listrik; ducting untuk kabel listrik; gulungan kabel ekstensi; gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik
[koneksi listrik]; gulungan, listrik; induktor listrik; instalasi pengawasan video listrik dan elektronik; insulator untuk listrik; jalur
listrik; kabel listrik; kabel listrik berisolasi mineral; kabel listrik yang dilapisi karet; kontrol panel (listrik); kotak cabang [listrik];
kotak distribusi [listrik]; kotak sambungan untuk kabel listrik; kumparan listrik; lengan sambungan untuk kabel listrik; multimeter
untuk mengukur tegangan listrik; panel distribusi daya; panel indikator elektronik; panel kontrol [listrik]; panel kontrol untuk
alarm keamanan; panel listrik; panel pengontrol listrik; panel sinyal, bercahaya atau mekanis; panel surya untuk produksi
listrik; panel tampilan dioda pemancar cahaya; pelat saklar listrik; pemegang untuk gulungan listrik; penganalisa jaringan listrik;
pengisi daya listrik; penguji daya listrik; saluran listrik; sambungan untuk kabel listrik   ; sel surya dan panel pembangkit listrik;
selubung untuk kabel listrik; steker dan kontak-kontak lainnya [hubungan listrik]; switchbox [listrik]; switchgear listrik; unit daya
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utama (listrik); unit distribusi daya listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:28:51
540   EtiketDID2022083842

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Trenggana 111 A DPS, BR/LINK. Paang Kaja; RT 000/RW 000; Kel/Desa Penatih;
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, 80238

Made Paramanandana Abhipraya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Chai masala / minuman teh

yang dicampur rempah; Kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Kembang gula
yang dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar
teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing
wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh
bunga rosella; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman jahe (teh
jahe); Minuman teh berbahan dasar daun kelor; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa alpukat; Minuman teh berbahan
dasar daun kelor rasa cokelat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa jahe; Minuman teh berbahan dasar daun kelor
rasa kopi jahe; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa latte; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan;
Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Teh bunga tisane; Teh dan teh herbal;
Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal daun kelor; Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang
mengandung kelor; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa; kembang gula yang
dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh
dengan beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh
dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman
berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman teh; minuman teh boba;
minuman teh dengan susu; sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat minuman; teh herbal yang menggunakan kantong
teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk penggunaan obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:29:03
540   EtiketJID2022083843

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SERVIO SERVICE OFFICE, SOUTH QUARTER, TOWER A, 18TH FLOOR UNIT D-
G, JL. R.A. KARTINI KAV. 8, KEL. CILANDAK BARAT, KEC. CILANDAK, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430

PT. BIOMA BERSAMA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIOMA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BIOMA = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang

dan/atau jasa-jasa; Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
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information into computer databases).; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat
perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa;
menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan situs web (website) yang
menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:30:22
540   EtiketJID2022083844

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: K-LINK Tower Lt. 10, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 59A, Jakarta Selatan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. K-LINK INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Isnaini S.H.,
Gedung Panti Trisula Perwari  Jalan Menteng Raya No 35

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SMART DNM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; jasa

konsultasi bisnis; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengumpulan data; jasa penjualan secara online;
layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel online yang menampilkan
suplemen makanan; penyediaan informasi penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan
melalui internet; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:30:59
540   EtiketJID2022083845

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mahakam Square, Lt. 7 Jalan Mahakam I No. 11, RT 001/ RW 006 Kramat Pela,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Dua Rajawali Boga Rasa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nomu Bar By Rooftop 24
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Minum
591 Uraian Warna : Warna hitam dengan tulisan NOMUBAR berwarna merah dan by Rooftop 24 berwarna putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar

makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Jasa bar; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa/layanan hotel,
restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Layanan bar kopi; Layanan bar minuman anggur;
Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe
dan bar-bar; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); bar dan layanan katering; bar kopi; hotel, motel,
restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-
restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; layanan bar; layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail;
layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan
minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan hotel,
bar dan restoran; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi bar; layanan informasi restoran dan bar; layanan jus
bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kedai kopi dan bar makanan ringan; layanan kopi dan bar teh; layanan
kopi dan jus bar; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk
sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan salad bar; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan wine bar;
memberikan informasi tentang layanan bar; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan
minuman di restoran dan bar; menyediakan layanan bar; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; restoran,
bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; salad bar [layanan restoran]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:32:50
540   EtiketJID2022083846

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: K-LINK Tower Lt. 10, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 59A, Jakarta Selatan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. K-LINK INDONESIA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Isnaini S.H.,
Gedung Panti Trisula Perwari  Jalan Menteng Raya No 35

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DNM MOBILE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; jasa

konsultasi bisnis; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengumpulan data; jasa penjualan secara online;
layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel online yang menampilkan
suplemen makanan; penyediaan informasi penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan
melalui internet; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:33:06
540   EtiketDID2022083847

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bintaro Raya no. 10 A, Jakarta Selatan 12240, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

PT Garudafood Putra Putri Jaya  Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COKLATOS
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hittam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biskuit coklat; Biskuit kering; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Makanan dan makanan ringan porsi

kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan ringan batangan yang
mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar beras;
Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan
dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk
batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan berbahan
dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan
beras; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan ringan
terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan ringan yang terbuat dari tepung
kentang; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Meses cokelat; Minuman Teh Susu
Telur; Minuman cokelat; Permen cokelat; Roti, sandwich, biskuit; Snack Bar (Makanan); bar energi dan makanan ringan
berbahan dasar gandum dan cokelat; batangan berbahan dasar cokelat; biskuit; biskuit (rusks); biskuit-biskuit; camilan granola
dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk,
pretzel atau popcorn; cokelat; cokelat batangan; es krim; kue untuk makanan ringan; kue, biskuit, kue kering; makanan olahan
berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan
makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan ringan berbahan dasar beras;
makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makanan ringan berbahan dasar
coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan
dasar gandum (makanan batang); makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar jagung;
makanan ringan berbahan dasar kakao; makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan berbahan dasar
kopi probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar
pati singkong diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal;
makanan ringan berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan
berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka
diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk
keperluan medis; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan bahan dasar
mie; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung
diekstrusi; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar
kopi; minuman berbahan dasar teh; minuman cokelat; minuman kopi; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh;
minuman yang terbuat dari cokelat; minuman-minuman berperisa cokelat; permen; permen karet; permen nougat; permen
yang terbuat dari cokelat; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; produk cokelat; produk-produk berbahan
dasar cokelat; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan minuman kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ;
sereal bubuk; sereal siap saji; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; wafel; wafer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:33:22
540   EtiketDID2022083848
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KARTINI RAYA NO. 57 UNIT 709, RT. 003/RW. 002, KEL. KARTINI, KEC.
SAWAH BESAR, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10750

CRESSA CLARISSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOVE RISSA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : LOVE RISSA = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Coklat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas anak; Tas bayi; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas pinggang; dompet; kantong gendongan

bayi; koper dan tas bepergian; pakaian hewan peliharaan; ransel; tas; tas belanja; tas crossbody; tas dan dompet kulit; tas
kerja; tas olahraga; tas pundak; tas rajut; tas sekolah; tas tangan; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:36:32
540   EtiketDID2022083849

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 222 Milliken Blvd, Suite 7, Fall River, Massachusetts , 02721
Ashworth Bros., Inc

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Gideon Ardin Todotua Manulang S.H.,
EightyEight@Kasablanka Office, Tower A, Lt. 12 Unit 12 A & H, Jl. Casablanca Raya
Kav. 88.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ashworth
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===ban berjalan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:37:17
540   EtiketDID2022083850

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pegajahan Selatan  No. 31 RT.002 / RW. 005 Kel. Jagasatru Kec. Pekalipan, Kota
Cirebon, Jawa Barat

Wahyudin Achmad Mohamad

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mba Dinol
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru , Kuning Merah Putih Hitam Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===rengginang; rengginang dari tulang ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:37:21
540   EtiketDID2022083851

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Simprug Golf VIII / J2, RT. 003, RW. 008, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12220

Eliza Koesoemo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Hao Greek Yoghurt
566 Arti Bahasa : Kebaikan
591 Uraian Warna : coklat, putih, kuning, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah beku-kering dan makanan ringan yoghurt; Makanan ringan berbahan dasar yoghurt; Yoghurt; susu, keju, mentega,

yoghurt, dan produk susu lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:38:41
540   EtiketDID2022083852

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Puskesmas No.8, RT.002 RW.001, Kelurahan Pudakpayung, Kec. Banyumanik,
Kota Semarang, Jawa Tengah, 50265

Parameswara Agung Dharmastuti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLUE GAULOISES BLONDES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BLUE GAULOISES BLONDES = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Biru, Putih, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang keperluan perokok untuk produk-produk tembakau yang dipanaskan; Cairan rokok elektronik (e-liquid)

terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik;
Kotak rokok bukan dari logam; Kotak rokok elektrik; Kotak untuk rokok; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Perasa, selain
minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik dan dalam perangkat untuk inhalasi pengganti tembakau yang tidak
mengandung nikotin; Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan
cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Rokok elektrik; Rokok elektronik dengan tembakau perasa; Rokok yang
mengandung bahan pengganti tembakau; asbak untuk perokok; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-
liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok
elektronik [e-liquid] terdiri dari propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; cerutu; cerutu
elektronik; cerutu-cerutu kecil; e-liquid [cairan rokok elektronik]; filter rokok; filter untuk rokok; herbal untuk merokok; kertas
rokok; korek api cerutu; korek api cerutu listrik; korek api gas untuk perokok; kotak cerutu; kotak rokok; merokok tembakau;
pemantik untuk perokok; pemantik untuk rokok; peralatan kantong untuk menggulung rokok; perangkat merokok elektronik;
rokok; rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan sebagai alternatif rokok tradisional; rokok filter; rokok kretek; rokok
mentol; rokok putih; tabung rokok; tembakau rokok; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:38:46
540   EtiketDID2022083853

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Krendang Raya 39 B, Rt. 012 Rw. 001, Kel. Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

RIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Siti Hanah S.E.,
S. Hanah, S.E. & Yulius Cung, S.H.,M.H.  Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAZITO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===ASKOT; Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan

pada jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal
selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Alat penutup telinga; Ampu (Tutup Kepala); Anklet [kaus kaki];
Atasan sebagai pakaian; BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos
kaki; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat
kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak;
Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim;
Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju
lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal gaya Jepang;
Baklak; Balaclava; Bandana anak-anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak
(bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari
pakaian); Barang-barang pakaian olahraga; Baru (Rompi); Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Bedong;
Blues; Blus jumbo (pakaian); Bodysuit; Bra yoga; Bretel [suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana
Care Cine; Busana Muslim; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket,
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selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Caping; Cawek (Ikat
Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk
kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana joging; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana
ketat yoga; Celana korduroi; Celana olahraga; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang
denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang
dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika;
Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin;
Cimata (Pakaian Adat); Color; Cukin; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster anak-anak; Daster
menyusui; Daster tidur; Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Dungaree; Espadrilles; Flashes (pakaian);
G-string; Gamis pria; Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Gesper; Girdle sebagai pakaian dasar; Gurita (Korset);
Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat
kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Iket; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket Jeans; Jaket
anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing;
Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat
dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket
windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen
Serebet; Jas anak-anak; Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi berkerudung; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat
tidur; Jube; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kain yang diikatkan di
pergelangan tangan sebagai pakaian; Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kancut; Kaos Promosi; Kaos anak-anak;
Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo
(lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki
setinggi lutut; Kaus pakaian; Kebaya; Kelom; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerah polo; Keredong; Kerudung
kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan
jaket untuk dipakai saat musim hujan; Kopiah; Kostum Halloween dan kostum topeng; Kostum untuk digunakan dalam industri
hiburan; Syal; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan
peran; pakaian renang; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sarung tangan; Kostum
untuk digunakan dalam industri hiburan; Kulit bagian atas sepatu; Kulot; Kun (Rok Bagian Bawah); Kutang nenek; Lambak
(Sarung); Lang Leang; Lapisan-lapisan; Legging yang dilapisi lilin; Legging yoga; Lis untuk alas kaki; Liskol; List untuk alas
kaki; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mantel; Mantel kulit panjang; Mantel tahan dingin; Mantel wol; Mantel yang
dilapisi lilin; Mantel yang terbuat dari bahan berlapis; Masker penutup mata untuk tidur; Masker untuk bermain ski [pakaian];
Masker wajah (pakaian); Masker wajah [busana pakaian]; Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Mukena; Oroba Si Oli
(Pakaian Adat); Oto sepakbola Amerika; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan
[pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian
Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga;
Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian
air untuk ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan,
celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian
renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-
shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang,
tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam
dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek;
Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi
untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian joging; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits);
Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar
dan berkemah; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk
olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan
air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian
training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi
olahraga kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian
yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk
tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup
kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang,
bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt,
rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian,
yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang,
celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian,
yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets
basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey,
celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan,
atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi
bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah
mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi
renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk
pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pashmina; Peci; Pelindung kaki (dilapisi lilin); Pelindung mata sebagai tutup
kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian);
Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos
kaki; Penghangat badan yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat dari bahan berlapis; Penghangat kaki; Penghangat
telinga; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup
kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Penutup telinga; Penyerap yang dikenakan

Halaman 300 dari 1015



di leher; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam
untuk alas kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pici (Kopiah); Pici Akar Bahar; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pita
penahan keringat saat berolahraga; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rias Gede; Rok Jeans; Rok Luar;
Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Romper; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat
dari bahan berlapis; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking; Sadariah (Oakaian
Adat Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung batik; Sarung pelekat;
Sarung printing; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan
dalam berjari; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan
tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun
tradisional; Selempang; Selempang pastor; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut; Selubung kaki; Sepatu
Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut
dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga
atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet
yang tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat Pinggang); Setelan pakaian main;
Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Soder (Selendang Tari); Sol bagian dalam; Sol karet;
Sol sepatu; Songkok (Peci); Songkok Bodor; Stoking; Surban; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater
berkerah tinggi tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; Sweater lengan panjang tanpa kancing yang dimasukkan
melalui kepala; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Sweater tanpa lengan tanpa kancing yang
dimasukkan melalui kepala; Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal Serbaguna; Syal
penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt;
T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek;
T-shirt printing; T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat
penutup kaki; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Taloe Ki Ieng
Patah Sikureueng (Tali Pinggang); Tatakan air liur dari kain; Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup Kepala);
Teralai Betawi (Penutup Dada Berupa Kain Bertahta Emas); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris
Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi
pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin;
Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung
kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo (pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi
listrik; Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus
untuk olahraga; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk
bersepeda yang memiliki perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk
anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan
wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk
olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu,
sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu
keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu;
alb; artikel pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; ascots; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan [pakaian];
atasan [pakaian] rugby; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung;
atasan berleher tinggi; atasan bersalin; atasan dan bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik untuk yoga;
atasan dengan gantungan; atasan olahraga; atasan polo rajutan; atasan rajut; atasan tenis; atasan untuk anak-anak; atasan
untuk bersepeda; atasan untuk pria; atasan untuk wanita; atasan yoga; babushkas [selendang kepala]; baeja [rompi tradisional
Korea untuk wanita]; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu;
bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar,
sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan
kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim;
baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat;
baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju militer; baju olah raga; baju
olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang
one-piece; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa;
baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; balaclava ski; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band
bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando; bando [pakaian];
bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan
penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-
barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; bawahan sebagai pakaian; beanies;
beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blangkon; blazer; blazer [pakaian bisnis];
blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek
batik; blus militer; boas [kalung]; bodices [pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits
untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria; bodysuits untuk wanita; bolero; boot bagian atasnya; bootee (sepatu bayi wol);
booties; booties bayi; booties untuk di pantai; booties untuk gym; booties untuk mendaki; booties untuk yoga; bra; bra bersalin;
bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel; bretel
[suspender] untuk pakaian; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; busana santai; cadar; cagoule;
camiknickers; camisette; capris denim; cardigan; celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana
balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda;
celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana
dalam; celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang
digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana
haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana
kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana
ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer; celana
olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian;
celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana
panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang
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untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang
yang menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki
[pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek
bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek
denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo;
celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada
bagian pinggang; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis;
celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa;
celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana
perawat; celana plastik; celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski;
celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tanggung;
celana tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang
kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek; celemek [pakaian]; celemek kertas;
celemek plastik; chasubles; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi
dengan penutup telinga]; cinchers pinggang; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets; cravat; dalaman jilbab;
dasar baselayer; dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; daster; datejime [string memperketat untuk
kimono]; datemaki [bungkus sabuk untuk kimono]; dickeys [bagian depan baju]; durumagi [Mantel Korea]; earbands [pakaian];
fedoras; flat balet [sepatu flat]; footmuffs, tidak dipanaskan dengan listrik; foulards [artikel pakaian]; gabardin; gabardines
[pakaian]; gamis; garter pengantin; gaucho; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim;
gaun ganti; gaun jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun
pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun
tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaun wanita; gaun yang terbuat
dari kulit; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya
Jepang]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian];
gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian
renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hak untuk
sepatu; hakama [rok lipit untuk kimono formal]; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional
Korea]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono]; haori [mantel pendek untuk kimono]; haori-himo [pengencang tali untuk
haori]; headwear rekreasi; helm liner [hiasan kepala]; hidup [kimono penuh-panjang]; hiyori-geta [bakiak kayu rendah];
hoodies; ikat pergelangan tangan; ikat pinggang; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat
pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; ikatan bolo; ikatan bolo
dengan ujung logam mulia; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket
berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air;
jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian);
jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket
lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan;
jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut;
jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket
tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor;
jaket wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk
kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi  sepak bola; jaket,
sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas
hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas mandi; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas pria; jas serikat; jas snowboard; jas
taekwondo; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jeans biru;
jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki
kerja berujung Jepang]; jilbab; jubah; jubah bulu; jubah bulu tiruan; jubah hujan; jubah mandi; jubah paduan suara; jubah
pembaptisan; jubah penata rambut; jubah sampo; jubah untuk digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur; juban [kaus
untuk kimono]; jumper yoga; jumpsuit; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kain luaran; kain oto untuk anak-
anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kamisol;
kancing untuk sepatu bola; kantong untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki
panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain
untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria;
kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos
singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja
yang menyerap keringat; kapten; karet [alas kaki]; katok; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki;
kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan
stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan kaki;
kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus
kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus
lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kaus sepak bola; kaus tanpa lengan; kaus
tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kebaya batik (pakaian); kelengkapan logam
untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka;
kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing;
kemeja kasual; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga
kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai
dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kemko; kepala
membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas; kerah untuk gaun; kerudung; kerudung [pakaian];
ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi
[pakaian]; korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam;
koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum Halloween; kostum Halloween dan topeng
yang dijual berhubungan dengannya; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang; kostum renang dilengkapi dengan bra cup;
kostum tari; kostum teater; kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk
digunakan dalam permainan peran; kotak kaki; kotak saku; kuk baju; kurta (pakaian); kutang wanita; lacak jaket; lapisan dalam
sepatu bot salju; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging
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[penghangat kaki]; legging bersalin; legging capri; legging menjadi celana panjang; legging pelangsing anti-selulit; lidah atau
tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; linen tubuh [garmen]; lingerie; lingerie bersalin; lis
pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; mackintosh;
magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mankini; manset;
manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel
[pakaian]; mantel berat; mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu; mantel denim; mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit
domba; mantel laboratorium; mantel militer; mantel musim dingin; mantel olahraga; mantel pagi; mantel panjang; mantel
pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol;
mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah
musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri
campuran atau bergulat; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; menjalankan jas; miters [topi];
mokasin; monokini; muffler [syal leher]; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki [jubah tidur Jepang]; nuisette; obi [band selempang
untuk kimono]; obiage [bustle holder bands for obi]; obiage-shin [kesibukan obi-simpul]; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan
dari kertas; oto sepakbola; oto, berlengan, bukan dari kertas; oto, bukan dari kain atau kertas; oto, bukan dari kertas; overall;
overall bib; overall bib untuk berburu; overall kerja; overall perawat; overshirts; overtrouser; pakaian; pakaian (jaket)
memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu; pakaian atletik; pakaian basah untuk
berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air;
pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian
bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk
bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]);
pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam
kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria;
pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi;
pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk
olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit;
pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal;
pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir;
pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian
khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi;
pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen;
pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak
perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis
kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian
mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga;
pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki;
pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar;
pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun
rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian
renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk
pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur
salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet;
pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian
tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun;
pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk
digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi;
pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki;
pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk
berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk
olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk
senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di
tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket,
jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall),
piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki,
pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian
renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan
windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian
yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas
celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup
kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau
neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian
dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-
shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paku golf; pantalon;
para penyeberang memancing; paramentos [pakaian]; parcu; parka; pelaut; pelerine; pelindung kaki; pelindung kaki (celana);
pelindung matahari [headwear]; pelindung ruam termal; pelindung ruam termal untuk aerobik aqua; pelindung tumit untuk
sepatu; pelisses; pengantin pengantin wanita; penghangat kaki  (pakaian); penghangat leher; penghangat lengan [pakaian];
penghangat lutut [pakaian]; penghangat tangan [sarung tangan tanpa jari]; penghangat tubuh; penghangatan untuk kaki;
pengikat kaus kaki; penguat untuk sepatu; penjaga ruam; penjaga ruam untuk berselancar; penjaga ruam untuk olahraga air;
penjaga ruam untuk perlindungan sinar matahari; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup
kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup
sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari
alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis; penutup untuk tabi; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan
medis atau sanitasi; penyangga kayu untuk bakiak gaya Jepang; penyangga pakaian; peralatan cuaca busuk; perangkat non-
tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk
booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot;
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perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya Jepang;
perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk
anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; plimsolls; pompa [alas kaki]; ponco; ponco
hujan; pullover berkerudung; pullover bulu; pullover dari bulu domba; puncak jogging; puncak pemanasan; puncak tabung;
puncak topi; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte; rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola
Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok
[pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok
tenis; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit;
rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan angin; ruan; sabuk;
sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk untuk pria;
sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari
kulit imitasi; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal; sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu
pantai; sandal dansa; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal
kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai;
sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal
untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung tangan; sarung tangan
[pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif
yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan kamuflase; sarung
tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian;
sarung tangan militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda;
sarung tangan ski; sarung tangan snowboard; sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun
rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor;
sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selempang; selempang untuk dipakai; selendang
[pakaian]; selendang sebagai pakaian; selendang untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal; sendal flip-flop; sepatu;
sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu
atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan;
sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu
boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk
industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis
dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk
memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu
bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot
wellington [wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat;
sepatu bot yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa;
sepatu dansa ballroom; sepatu dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan
tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas
kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk
stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging;
sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas
digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu
kulit domba; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu
luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat
tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin
wanita; sepatu perawatan; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju;
sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres;
sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan
lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota;
sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita;
sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang
memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang terbuat dari kulit asli; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga;
seragam; seragam aikido; seragam atletik; seragam baseball; seragam judo; seragam karate; seragam olahraga; seragam
perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri; seragam taekwondo; seragam untuk olahraga tempur; seragam-seragam
hotel; serape; set pendek [pakaian]; setelan angin; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk
wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan ketel; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang
longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan; setelan rok; setelan untuk aktifitas luar ruangan musim dingin; setelan
untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk olah raga; setengah boot; shift [pakaian]; shortalls; singlet; singlet
olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sisipan tumit; skort denim; slip  pakaian dalam; slip ukuran penuh;
slipovers; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik
timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya
Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; sorban; sriwal (pakaian); steel-capped shoes;
stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking tubuh; stola; stola bulu tiruan; suge-gasa [topi topi];
sundresses; sunsuits; suspender [bretel]; suspender kaus kaki; suspender militer; suspender stocking; sweatbands;
sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan
jilbab; syal dari bulu; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko;
syal wol; syal yang melingkar di leher; tabard; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali kaki
untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali pengikat untuk bakiak kayu gaya Jepang; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian];
tams; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tank top untuk olahraga; tankinis; tapak alas kaki dijual sebagai
komponen alas kaki; tas boot snowboard; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu
golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus diadaptasi untuk sepatu
sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas khusus disesuaikan
untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak
bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; terompah; thobes [jubah tradisional]; tips untuk alas kaki; togas; topi;
topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi dan peci;
topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil; topi kertas
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[pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga;
topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan;
topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk
bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; trainer (alas kaki);
tubuh [pakaian]; tubuh kayu untuk bakiak gaya Jepang; tukang cukur smock; tuksedo; tumit timbul dari karet atau dari bahan
plastik; tunik; tuques; turban; turtleneck; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit;
tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu,
topi, topi memuncak, dan topi rajutan; tutus; twinset; unitard; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot yang terbuat dari
bahan wol felt]; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala); visor menjadi headwear; waraji [Alas kaki Jepang terbuat dari
jerami]; wimples; wimples (pakaian); zori [sandal gaya Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:38:51
540   EtiketJID2022083853

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GEDUNG CITYLOFTS LT. 10 UNIT 1005 JL. K.H. MAS MANSYUR NO. 121, RT.
013/RW. 011, KEL. KARET TENGSIN, KEC. TANAH ABANG, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220

PT. GOLDEN DONNA PASIFIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HORANGI CYBER SECURITY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HORANGI CYBER SECURITY = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Coklat, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Piranti lunak sebagai layanan layanan (SAAS) menampilkan piranti lunak yang menyediakan pemantauan, analisis, audit,

analisis perilaku pengguna, forensik keamanan, manajemen risiko dan data, pencegahan kehilangan data, perlindungan data
cloud dan deteksi ancaman, serta mengklasifikasikan, melaporkan, dan mengamankan sensitif informasi tentang komputer
dan aplikasi dan platform seluler, dan menyajikan informasi sensitif tersebut dalam antarmuka pengguna yang mudah
dipahami; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk perlindungan data, keamanan data, dan
aplikasi komputer serta keamanan jaringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:40:00
540   EtiketDID2022083854

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: taman holis indah 1 blok i5 no : 11, Kota Bandung, Jawa Barat, 40214
budiyanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : StayCool Women
591 Uraian Warna : unsur hitam dan putih dan
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek,

pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:40:55
540   EtiketDID2022083855

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Nangka No. 9, RT 005 / RW 004, Kel. Pesanggarahan, Kec. Pesanggarahan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

KOMALA DEWI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: De'Naur
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Cat alis; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Pembersih make-up; Pewarna dan cat rambut; Produk

kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sampo; Sediaan
pemeliharaan gigi; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Serum kecantikan (kosmetik); Serum
pencerah (kosmetik); Tapal gigi; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; bedak; bedak bayi; bedak wajah; cat kuku; dasar
bedak; deterjen; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada
wajah; kosmetik dan make-up; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk digunakan pada kulit; krim anti-kerut
untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim pagi
untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
maskara; minyak rambut; minyak wangi; minyak-minyak sari kosmetika; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual
satu unit; pengkilap bibir; produk pemutih (kosmetik); sabun cuci; sabun krim; sabun wangi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan pengeriting rambut;
tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; wangi-wangian; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:43:05
540   EtiketDID2022083857

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 222 Milliken Blvd, Suite 7, Fall River, Massachusetts, 02721
Ashworth Bros., Inc

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Gideon Ardin Todotua Manulang S.H.,
EightyEight@Kasablanka Office, Tower A, Lt. 12 Unit 12 A & H, Jl. Casablanca Raya
Kav. 88.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ashworth + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===ban berjalan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:43:13
540   EtiketDID2022083858

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP TEGAL ASTANA RT. 020, RW. 006, LIUNGGUNUNG, PLERED, Kabupaten
Purwakarta, Jawa Barat, 41162

DEDE SAEPULMILAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SPOCUT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===sepatu; sepatu kanvas; sepatu olahraga; sepatu santai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:43:31
540   EtiketJID2022083859

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUMAH INDONET, JL. REMPOA RAYA NO. 11, KEL. REMPOA, KEC. CIPUTAT
TIMUR, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15412

PT. PROTERGO SIBER SEKURITI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PROTERGO CYBERSECURITY & LOGO
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : PROTERGO CYBERSECURITY = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Biru Tua, Biru Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Piranti lunak sebagai layanan layanan (SAAS) menampilkan piranti lunak yang menyediakan pemantauan, analisis, audit,

analisis perilaku pengguna, forensik keamanan, manajemen risiko dan data, pencegahan kehilangan data, perlindungan data
cloud dan deteksi ancaman, serta mengklasifikasikan, melaporkan, dan mengamankan sensitif informasi tentang komputer
dan aplikasi dan platform seluler, dan menyajikan informasi sensitif tersebut dalam antarmuka pengguna yang mudah
dipahami; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk perlindungan data, keamanan data, dan
aplikasi komputer serta keamanan jaringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:45:01
540   EtiketDID2022083860

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gang Masjid No. 22 B RT.27 RW.05 Kel. Jamsaren Kec. Pesantren, Kota Kediri,
Jawa Timur, 64132

Venny Endra Rosita Rini

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHANAY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Lidah Kucing; Kue Nastar Keju; Kue Semprit keju; kue kering; kue kering kastengel; kue nastar; kue putri salju; kue

semprit; pastel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:45:05
540   EtiketDID2022083861

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Xixiang Street Xicheng Fenghe, Sheng Zhen,
, 518000

Bo Chen

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ir. Rusman Simanungkalit
Jalan Kampung Baru I No 4 Rt/003 Rw/005  Makasar Kota Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OGCPP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak untuk pengeras suara; Pengisi daya untuk akumulator listrik; Telepon Seluler; headphone; instrumen navigasi; jam

tangan pintar; kacamata pintar; kamera perekam; keyboard komputer; komputer tablet; mouse [periferal komputer]; pena
elektronik [unit tampilan visual]; peralatan televisi; ponsel pintar; proyektor video; telepon selular; telepon seluler===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:47:16
540   EtiketDID2022083863

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bintaro Raya no. 10 A, Jakarta Selatan 12240, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

PT Garudafood Putra Putri Jaya  Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOLATOS
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Biskuit kering; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya
terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan
buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula];
Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal
[kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung;
Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang
pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama terdiri dari
gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan
terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan, makanan ringan dan
makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Meses cokelat; Minuman cokelat; Permen cokelat; Roti, sandwich, biskuit;
Sediaan sereal; Snack Bar (Makanan); bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; batangan
berbahan dasar cokelat; biskuit; biskuit (rusks); biskuit-biskuit; camilan granola dengan campuran buah kering dan kacang
sebagai makanan ringan; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; cokelat; cokelat
batangan; es krim; kue untuk makanan ringan; kue, biskuit, kue kering; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk
sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari
kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar
biji probiotik; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan
dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar gandum (makanan batang);
makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar
kakao; makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan
berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; makanan
ringan berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar sereal
bebas gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan
berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbahan
dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; makanan ringan
berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan diekstrusi
terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan ringan yang
terutama terdiri dari biji-bijian; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar
teh; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman kopi; minuman teh; pasta cokelat; permen; popcorn dan
makanan ringan berbahan dasar jagung; produk cokelat; produk-produk berbahan dasar cokelat; sediaan makanan ringan
terbuat dari sereal; sediaan minuman kopi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie;
wafel; wafer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:47:20
540   EtiketDID2022083864

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: teluk indah blok T no 6, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
Dewi Marlina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YoYi
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Botol Air Minum Pelancong; Botol minum dijual kosong; Botol minum untuk olah raga yang dapat dipakai ulang, dijual

kosong; Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir;
cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat
gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau
berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Peralatan dan wadah untuk rumah tangga; botol minum; botol
minum terisolasi; botol minum terisolasi untuk orang yang melakukan perjalanan; botol minum untuk olahraga; cetakan
[peralatan dapur]; kotak makan siang; kotak makan siang dari kertas; kotak makan siang terisolasi termal; kotak makan siang
yang terbuat dari logam; kotak makan siang yang terbuat dari plastik; kotak resep [wadah rumah tangga]; penekan bawang
putih [peralatan dapur]; peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur; peralatan dapur; peralatan dapur dari logam mulia;
sendok berlubang [peralatan dapur]; sendok kayu [peralatan dapur]; sendok pencampur [peralatan dapur]; turners [peralatan
dapur]; wadah kaca rumah tangga; wadah peralatan dapur; wadah rumah tangga dari logam mulia; wadah rumah tangga
portabel serba guna; wadah rumah tangga untuk makanan; wadah rumah tangga, bukan dari logam mulia; wadah untuk
keperluan rumah tangga; wadah untuk rumah tangga dan dapur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:49:06
540   EtiketDID2022083865

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jardine House, 33-35 Reid Street, Hamilton,
Bermuda

DFI International Brands Limited
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GUARDIAN ECO-GARDEN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : GUARDIAN ECO-GARDEN : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan riasan; Krim untuk keperluan kosmetik; Minyak bayi; Obat kumur; Pelembab (kosmetik); Pembersih botol bayi;

Pembersih kaca; Pembersih serba guna; Pencuci tangan; Sabun; Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan pembersihan,
pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada wajah; anti keringat; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek; bulu mata palsu; busa mandi;
cat kuku dan penghapus cat kuku; cotton buds untuk keperluan kosmetik; deterjen; gel untuk mandi pancuran (shower); gel,
semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; kain diresapi dengan deterjen untuk
dibersihkan; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung
obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; kuku palsu; lilin kumis; lipstik; losion bayi; lotion berjemur; lotion tabir surya;
lotion untuk keperluan kosmetik; make-up bedak; maskara; masker kecantikan; masker mata gel; masker rambut; masker
tubuh; masker wajah [kosmetik]; minyak esensial aromatik; minyak mandi; minyak rambut; minyak tubuh; minyak untuk
keperluan kosmetik; pasta gigi; pasta gigi tanpa obat; pelembab kulit; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat;
penetral untuk pengeritingan permanen; pengkilap bibir; penyegar nafas; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna
janggut; pewarna rambut; pewarna-pewarna rambut; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [decolorants]
untuk keperluan kosmetik; sampo; sediaan berjemur; sediaan cukur; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan mandi
tanpa obat; sediaan menghapus make-up; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan pembersihan lantai; sediaan
pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang
lemak untuk tujuan pembersihan; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kulit; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur;
sediaan tata rias; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk
perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan perawatan gigi; tabir surya; tiriskan sediaan pembersihan; tisu diresapi
dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; tonik
rambut untuk keperluan kosmetik; wewangian, minyak esensial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:51:07
540   EtiketJID2022083866

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Boulevard Timur Raya, Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14250

Perhimpunan Hernia Indonesia (PERHERI)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Tjut Sjahnaz Zahirsjah S.H
Bona Indah Business Center Unit 8-S, Jalan Karang Tengah, Blok B1, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PERHERI Perhimpunan Hernia Indonesia (Indonesian Hernia Society)
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna biru pada tulisan "PERHERI Perhimpunan Hernia Indonesia", warna merah pada tulisan "Indonesian Hernia Society",

dan warna putih sebagai dasar pada label merek.
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan pendidikan di bidang bedah; Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen bedah;

mengatur seminar pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pendidikan kedokteran
berkelanjutan; organisasi konferensi dan simposium di bidang ilmu kedokteran; pelatihan dalam penggunaan instrumen dan
peralatan bedah, medis, gigi dan hewan; pelatihan di bidang kedokteran; publikasi jurnal, buku, dan buku pegangan di bidang
kedokteran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:51:25
540   EtiketDID2022083867

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. NUSA INDAH BLOK A/32, RT. 008/RW. 008, KEL. KELAPA GADING TIMUR,
KEC. KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

Dr. dr. RIA MARGIANA, M.Biomed

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SFI ALLEY
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : SFI ALLEY = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat diagnosa untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:52:57
540   EtiketJID2022083868

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 222 Milliken Blvd, Suite 7, Fall River, Massachusetts, 02721
Ashworth Bros., Inc

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Gideon Ardin Todotua Manulang S.H.,
EightyEight@Kasablanka Office, Tower A, Lt. 12 Unit 12 A & H, Jl. Casablanca Raya
Kav. 88.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ashworth
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===pemasangan, perawatan dan perbaikan peralatan untuk pengiriman barang; perbaikan atau pemeliharaan konveyor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:54:18
540   EtiketDID2022083869

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cimpaeun RT 003 RW 017 NO 63 Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos, Kota
Depok, Jawa Barat

Rohmatun Inayah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOPin Sambel
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Hijau, dan background Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Nasi Sambal goreng Teri; Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Goreng Kentang Teri; Sambal Hijau; Sambal

Matah; Sambal Terasi; Sambal baby cumi; Sambal goreng Teri; sambal; sambal kacang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:55:57
540   EtiketJID2022083870

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 222 Milliken Blvd, Suite 7, Fall River, Massachusetts, 02721
Ashworth Bros., Inc

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Gideon Ardin Todotua Manulang S.H.,
EightyEight@Kasablanka Office, Tower A, Lt. 12 Unit 12 A & H, Jl. Casablanca Raya
Kav. 88.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ashworth + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===pemasangan, perawatan dan perbaikan peralatan untuk pengiriman barang; perbaikan atau pemeliharaan konveyor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:56:28
540   EtiketJID2022083871
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MUCHTAR LUTFI NO. 19, RT 003/RW. 003, KEL. MALOKU, KEC. UJUNG
PANDANG, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90111

ANDRI GUNAWAN HORAS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GADGET CARE POINT + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : GADGET CARE POINT = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau, Biru, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perbaikan handphone===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 11:57:40
540   EtiketJID2022083872

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Letnan M Dani no 90, Cintaraja, Kec. Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir,
Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, 30614

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: It's OKI GOOD TO SEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : It's OKI GOOD TO SEE artinya Pariwisata Internasional milik Kabupaten Ogan Komering Ilir Baik Untuk
Dilihat apalagi Dikunjungi atau Inilah OKI yang Baik Untuk Dilihat apalagi Dikunjungi

591 Uraian Warna : Biru Langit/Muda, Pink, Hijau Muda, Ungu, Perak, Hitam, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===pemasaran; penelitian pemasaran; pengkajian pemasaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 13:54:48
540   EtiketJID2022083941

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Permata Hijau J2 / 2, RT. 008, RW. 001, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210

Dian Arista Sandy Wijaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Garnet Premium Cakes
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko kue; Toko kue online; Toko yang menjual kue===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:12:31
540   EtiketDID2022084085

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kidul Mbulus, Karangkulon RT 002, Wukirsari, Imogiri, Bantul, DIY, Kabupaten
Bantul, DI Yogyakarta

Siti Anifah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sigit Adhi Pratomo S.E., M.M.,
Kaliajir Kidul RT 03 RW 10, Kalitirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta 55573

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Angesti utami
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; Taplak meja; kain sarung; kain sarung batik; kain selendang; sarung bantal; selimut; sprei===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:13:29
540   EtiketDID2022084089

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PERTAMINA, RT/RW 004/002, CIPARI, KECAMATAN CIPARI, KABUPATEN
CILACAP, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah

Wirawan Widi Atmoko

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ENMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : ABU DAN HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid
foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik);
Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim
untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion pelembab
(kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk
dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering
(kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit
sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak sari
buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap
(Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik);
Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik;
Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan
(kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Ramuan kosmetik
untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan
kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan
kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower);
Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan
kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan
kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya
kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit
Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan
kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak
kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk
keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter
kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cat badan lateks cair
untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik;
colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan
kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien

Halaman 312 dari 1015



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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:14:36
540   EtiketDID2022084090

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Equity Tower Lt. 37, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 RT.005 RW.003
Senayan, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT. PERINTIS SEMPURNA BERSAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Coldspace
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Ruang Dingin
591 Uraian Warna : biru muda, biru tua, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 39, 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===bongkar muat barang; informasi pergudangan; jasa logistik yang terdiri dari transportasi, pengemasan, dan penyimpanan

barang; jasa transportasi barang-barang; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyimpanan; layanan pergudangan;

Halaman 314 dari 1015



memberikan informasi terkait dengan penyewaan ruang gudang; memberikan informasi terkait layanan pergudangan;
memberikan informasi terkait penyimpanan; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan penyimpanan; pemesanan
transportasi; penanganan kargo dan jasa pengiriman; pengangkutan barang; pengemasan dan penyimpanan barang;
pengiriman barang; pengiriman dan penyimpanan barang; penyediaan layanan dan fasilitas pergudangan; penyewaan fasilitas
penyimpanan; penyewaan penyimpanan berpendingin; penyewaan ruang gudang; penyewaan ruang penyimpanan;
penyewaan unit penyimpanan; penyimpanan barang yang didinginkan; penyimpanan didinginkan; penyimpanan gudang;
penyimpanan makanan beku di gudang; penyimpanan makanan laut yang didinginkan; pergudangan barang; pergudangan
didinginkan; persewaan truk; transportasi barang beku yang didinginkan; transportasi barang dingin yang didinginkan;
transportasi dan layanan pengiriman melalui jalan darat; transportasi makanan yang didinginkan===
===Alat pengontrol dan pengatur suhu; database elektronik direkam pada media komputer; interface komputer; monitor suhu
untuk keperluan industri; perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak dan aplikasi untuk
perangkat seluler; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem,
untuk memungkinkan koneksi ke basis data, jaringan komputer, jaringan komputer global dan Internet; perangkat lunak
komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak
untuk memproses gambar, grafik dan teks; perangkat lunak yang dapat diunduh; platform perangkat lunak komputer; sistem
operasi komputer; sistem pengoperasian komputer, yaitu, piranti lunak komputer untuk pengoperasian piranti keras
komputer===
===Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik; desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik, manajemen rantai pasokan, dan portal e-bisnis; desain dan
pengembangan sistem untuk input data, output, pemrosesan, tampilan dan penyimpanan; desain sistem penyimpanan data;
desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak; konsultasi perangkat lunak komputer; pengembangan platform
komputer; perancangan, pemeliharaan, pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak komputer; platform sebagai
layanan [PaaS]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:16:22
540   EtiketJID2022084091

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: loloanaa lolomoyo, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, 22851
yurisman zega

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIKI NAKI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan

acara olahraga domestik dan internasional; jasa promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk
olahraga, musik dan hiburan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi
barang dan jasa mereka dengan program penghargaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:17:29
540   EtiketDID2022084092

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Demak 43, RT/RW: 008/002, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60173

SUWATININGTYAS BUDI SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LITTLE BITES SIGNATURE HOME MADE EST 1998
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah,putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka;

makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Minuman
coklat dengan atau tanpa susu; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Sediaan berbahan dasar coklat; es krim; es krim buah;
kopi dan coklat; kue basah; kue kering; kue kering kastengel; kue sus; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri
dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; minuman kopi; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh;
pasta, dimasak atau tidak dimasak; pastel; puding; risol; spiced cookies (kue kering); teh kombucha; tepung sagu===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:18:13
540   EtiketJID2022084093

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pertengahan Gg. Salam II, RT 002 RW 007, Cijantung, Pasar Rebo, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13770

Novia Rizky, Nurindah Rachmawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Khubzakum + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan krem
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Penjualan makanan dan minuman secara online; Toko kue; manajemen usaha

yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan
ringan; perdagangan barang; toko; toko online; toko roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:19:17
540   EtiketDID2022084094

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Pluit Barat VII/2, RT/RW 012/007, Kel.Pluit, Kec.Penjaringan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

Thee Haryadi Kurniawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TRIVITA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan merek warna hitam atau warna lainnya
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Produk dan sediaan

farmasi; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; Sediaan obat dan
farmasi; antioksidan [suplemen makanan]; kapsul gelatin untuk obat-obatan; obat-obatan; obat-obatan farmasi; obat-obatan
herbal; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan untuk penggunaan medis; produk dan suplemen makanan kesehatan; sediaan
farmasi; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; suplemen kalsium; suplemen makanan diet;
suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi manusia; suplemen nutrisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:19:30
540   EtiketJ052022084095

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SUKABANGUN II NO. 2041 RT. 002 RW. 001, Kota Palembang, Sumatera
Selatan, 0000

YAYASAN INSAN MANDIRI CENDEKIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INSAN MANDIRI CENDEKIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Kuning dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa sekolah taman kanak-kanak; Layanan edukasi psikologi; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan

pelatihan; Menyelenggarakan pameran, acara, dan konferensi di bidang budaya, hiburan, pendidikan, dan jejaring sosial untuk
tujuan non-bisnis dan non-komersial; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah
harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan
pendidikan; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa
pendidikan sekolah dasar (SD); layanan sekolah asrama; pendidikan sekolah asrama===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:20:11
540   EtiketDID2022084096

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Hadiah 1 No.38 Rt011/RW003 Kelurahan Jelambar. Kecamatan Grogol
Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460

NG JONY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUPERONE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, SILVER, MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan untuk Penambal Ban; Lem PVC; Lem epoksi / lem besi; Lem kaca; Lem polivinil asetat / lem putih; Perekat, selain

untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; bahan kimia Pembersih ruang bakar pada mesin kendaraan (Carbon
Clean); cairan kimia untuk pembersih karburator; komposisi untuk memperbaiki ban; komposisi untuk memperbaiki ban dalam
ban; lem untuk penyelesaian dan pelapisan dasar; lem untuk tambal ban; penghancur/pembersih kerak karbon; perekat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:21:27
540   EtiketDID2022084097

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.PANDA V/C - 2/74 CIKARANG BARU, RT/RW.008/007, DESA. JAYAMUKTI,
KECAMATAN. CIKARANG PUSAT, KABUPATEN. BEKASI, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat

MAKRIFATUN REJEKI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mpok ipeh
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH; HITAM; MERAH,HITAM dan PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu masak (moto); Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue);

bumbu masak; penyedap [bumbu]; penyedap makanan, selain minyak esensial; penyedap rasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:22:06
540   EtiketJID2022084099

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Taruma Negara Blok L.5/14 RT.003/007, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14140

Herman Cahya Nugraha

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: beridana
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : beridana =  Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk mengakses, melihat,

mengunduh, menggunakan bersama-sama, mengelola, dan menyimpan data akun, berita, riset, dan informasi dalam bidang
investasi dan keuangan; Perancangan dan pengembangan perangkat lunak aplikasi mobile; aplikasi perangkat lunak yang
dapat diakses melalui situs web; hosting data, file, aplikasi, dan informasi yang terkomputerisasi; hosting situs komputer atau
situs web di bidang keuangan dan perbankan; hosting situs web di Internet; hosting situs web online untuk membuat dan
hosting situs web mikro untuk bisnis; menyediakan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
yang dapat diakses melalui situs web; menyediakan perangkat lunak untuk memfasilitasi dan mengatur untuk pembiayaan dan
penyaluran penggalangan dana dan donasi/sumbangan; menyediakan platform untuk memungkinkan pengguna melakukan
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streaming file melalui situs web dan aplikasi seluler; merancang, menyusun, memasang, menghosting, memelihara,
memperbarui, dan meningkatkan situs web dan portal situs web untuk digunakan oleh orang lain; pengembangan dan
pemeliharaan situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:23:03
540   EtiketJID2022084100

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Daan Mogot II No.5 , Tanjung Duren, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
PT. SINAR ETERNA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Donny Alamsyah Sheyoputra S.H., LL.M.,
Sheyoputra Law Office  Sampoerna Strategic Square Tower B, Lt. 18, Jend.
Sudirman Kav. 45-46

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SINAR ETERNA & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SINAR ETERNA merupakan nama perusahaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, Abu-Abu, Biru dan Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pembuatan produk baja ringan (atap baja, kanal c, truss ,hollow, Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium); daur

ulang lembaran baja; rolling dan fabrikasi baja kustom dengan pesanan dan spesifikasi orang lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:23:40
540   EtiketJ262022084101

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN ABDURRAHMAN SALEH, RT/RW. 001/005, KELURAHAN BIROBULI
UTARA, KECAMATAN PALU SELATAN, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94231

NURWAHIDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GEN ANT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pendidikan kuliner; Layanan pelatihan dan pendidikan; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Organisasi,

mengatur dan menyelenggarakan kompetisi olahraga; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM;
Penelitian pendidikan; Pengajian (Jasa Pendidikan); informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; jasa pendidikan
dan pelatihan untuk tujuan amal; jasa perencanaan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para
pendidik; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten
audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan
komunikasi lain; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan
permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan acara-acara pendidikan;
menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
organisasi acara pendidikan; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan, pengajaran dan pelatihan;
produksi materi pendidikan dan pengajaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:25:58
540   EtiketJID2022084102

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt. IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kel. mangga Dua
Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT. AGUNG SEDAYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: URBAN FARM + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua dan Cokelat Muda
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511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa real estat, yaitu, pengembangan, penyewaan, pengelolaan, peminjaman, dan perantara apartemen, kondominium,

properti bagi waktu (timeshare), properti perumahan, properti liburan, dan fasilitas serta kelengkapan terkait real estat; Jasa
real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan; Layanan
agen real estat untuk penyewaan bangunan; Layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan penyewaan
real estat, apartemen dan tempat tinggal; dealer properti dan agen pengelola, dalam semua jenis properti, pengembangan,
tanah dan real estat; jasa agen real estat komersial; jasa agen real estat komersial dan residensial; jasa agen real estat untuk
penyewaan gedung; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan bangunan; jasa agen real estat
yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan tanah; jasa pembelian dan penjualan real estat, pekerjaan keuangan yang
berhubungan dengan real estat; layanan agen real estat untuk penyewaan properti; layanan real estat yang berkaitan dengan
pembelian real estat; layanan yang berkaitan dengan penyediaan keuangan untuk pembelian bangunan, rumah, real estat dan
tanah; pembagian ekuitas real estat, yaitu, mengelola dan mengatur untuk kepemilikan dan kepemilikan bersama atas real
estat; pengelolaan dan pengaturan kepemilikan bersama atas real estat; pengelolaan fasilitas untuk real estat dan properti;
pengembangan properti dan real estat; penjualan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:27:26
540   EtiketDID2022084103

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gwalk W1 / 35 - 36
, Kota Surabaya, Jawa Timur

PT. MAXXI AGRI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEKARKALI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Bahan kimia untuk digunakan dalam industri, pertanian,

hortikultura dan perhutanan; Bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura, dan kehutanan, terutama sediaan-
sediaan penguat tanaman; Pelapis Pupuk Untuk tanaman; Pupuk Kompos; Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk
disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa, pakan kebun, pupuk tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah; Pupuk
hidroponik; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura;
Pupuk untuk tanah; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura
dan kehutanan; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan, kecuali fungisida, herbisida,
insektisida dan parasitisida; fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; kalsium sianamida [pupuk]; kompos [pupuk]; kompos, pupuk
kandang, pupuk; pakan kebun [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk campuran; pupuk
fosfat; pupuk fosfat menyatu; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk kalium; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat;
pupuk kalium terkalsinasi; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium superfosfat; pupuk kimia; pupuk kompleks; pupuk majemuk;
pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk organik; pupuk
organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen); pupuk rumput; pupuk rumput; pupuk serbuk gergaji; pupuk superfosfat;
pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk tanaman terbuat dari
tepung ikan; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk
penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk
untuk tanaman rumah tangga; pupuk urea; sediaan kimia untuk menjaga kesegaran pada proses pemotongan bunga; sediaan
pupuk.; Pupuk hidroponik; Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk
tanah; fosfat [pupuk]; pupuk; pupuk amonium klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk amonium sulfat; pupuk anorganik; pupuk
bebas klorin; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk fosfat; pupuk kalium; pupuk kalium sulfat; pupuk kalsium silikat; pupuk
kalsium superfosfat; pupuk kimia; pupuk majemuk; pupuk multi-nutrisi; pupuk natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik;
pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk
tanaman rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:29:37
540   EtiketJID2022084104

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MUARA KARANG BLOK H 1 S/108, PLUIT, PENJARINGAN, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

HERBERT TANNOTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Salim Halim S.H.
Jalan Merbabu No. 7A

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GRAND DUCK & HURUF KANJI DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, JINGGA, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; jasa kafe; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe;

layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:29:40
540   EtiketJID2022084105

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Saluyu Indah XI Nomor 10, Kota Bandung, Jawa Barat, 40292
PT ABM BERKAT SEMPURNA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tak Kenal Maka Tak Goyang (TKMTG)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning; Merah; Oranye; Hijau; Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan

dalam sifat pertunjukan musik langsung; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa konser musik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; memproduksi dan mengarahkan acara
radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan
olahraga; mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan konser musik; menyediakan rekaman
suara dan rekaman audiovisual yang tidak dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui
jaringan komputer global; organisasi dan mengatur acara musik dan acara budaya dan artistik lainnya; organisasi konser
musik; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta
dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan, produksi,
pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan aktifitas;
penyediaan rekaman suara musik dan gambar diam dan bergerak, tidak dapat diunduh, melalui jaringan telekomunikasi dan
penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; pertunjukan musik; produksi konser musik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:30:59
540   EtiketDID2022084106

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PROFIT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemotong (pisau); Alat pengebor; Batu gerinda; Gunting besar; Kunci Inggris; Kunci pas [perkakas tangan]; Linggis;

Martil; Peralatan makan; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Setrika-setrika listrik; alat pertanian, dioperasikan
dengan tangan; alat-alat tangan dioperasikan untuk membungkuk pipa; garpu meja; gergaji [perkakas tangan]; gerinda tangan
(disk grinda); instrumen cukur listrik; kampak; keran [tangan alat]; keran tangan; kulir; mata obeng; obeng, non-listrik; pahat;
palu; pemotong pipa, tangan-dioperasikan; peralatan dan perkakas pertanian yang dioperasikan dengan tangan; peralatan
makan (garpu, pisau dan sendok); setrika [alat-alat tangan non-listrik]; silet; tanggam pipa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:31:25
540   EtiketDID2022084107

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Demak 43, RT/RW: 008/002, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60173

SUWATININGTYAS BUDI SANTOSO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LITTLE BITES SIGNATURE HOME MADE EST 1998
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah,putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus sari buah-buahan; Minuman sari buah; Minuman yang

terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Sari buah; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah,
minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman
hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; jus buah; sari buah
mangga tanpa alkohol; sari buah tanpa alkohol; smoothie (sari sayuran)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:31:57
540   EtiketDID2022084108

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dr. Ramelan 19 C, Kel. Panjunan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus,
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah

Amatus Slamet Budiono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Donny Alamsyah Sheyoputra S.H., LL.M.,
Sheyoputra Law Office  Sampoerna Strategic Square Tower B, Lt. 18, Jend.
Sudirman Kav. 45-46

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SULTAN & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SULTAN merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Besi beton; Kabel dan Kawat Logam (Bukan untuk Listrik); Kawat besi; Kawat beton; Paku; Paku [brad] dari logam; Paku

beton; Tali dan Rantai Kawat; baja kawat batangan; baja kawat paku; besi cor; besi dan baja; gesper dari logam biasa
[hardware]; kawat; kawat baja; kawat baja tanpa lapisan untuk konstruksi beton pratekan (PC Wire/KBjP); kawat kabel logam;
kawat pengikat; tali kawat; turnbuckles logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:32:05
540   EtiketDID2022084109

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pluit Barat VII/2, RT/RW 012/007, Kel.Pluit, Kec.Penjaringan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

Thee Haryadi Kurniawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PROFETA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan merek warna hitam atau warna lainnya
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan obat dan farmasi; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen untuk ibu hamil;

antioksidan untuk suplemen gizi; kapsul gelatin untuk obat-obatan; makanan/minuman suplemen kesehatan; obat-obatan
farmasi; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan untuk keperluan medis; produk dan suplemen makanan kesehatan; sediaan
farmasi; sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; suplemen makanan kesehatan;
suplemen makanan obat untuk konsumsi manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:32:54
540   EtiketDID2022084110

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PUSDIKLAT DEPNAKER NO.30 RT 001/006, Kota Administrasi Jakarta Timur,
Dian Puspitasari, S.Pd
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DKI Jakarta, 13570
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MienMe Past'ries
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH,MAGENTA,COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti pastry===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:32:58
540   EtiketDID2022084111

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Watu Glundung, Giriloyo RT 005, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Kabupaten Bantul, DI
Yogyakarta

Nur Choliq

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sigit Adhi Pratomo S.E., M.M.,
Kaliajir Kidul RT 03 RW 10, Kalitirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta 55573

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZAKIZAKIYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; Taplak meja; kain sarung; kain sarung batik; kain selendang; sarung bantal; selimut; sprei===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:33:50
540   EtiketJID2022084112

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt. IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kel. mangga Dua
Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT. AGUNG SEDAYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: URBAN FARM + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua dan Cokelat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa saran, konsultasi dan informasi yang berhubungan dengan jasa konstruksi bangunan, instalasi, pemeliharaan dan

perbaikan; Konstruksi bangunan dan struktur teknik sipil lain; Pengerjaan kontruksi bangunan umum; jasa bangunan dan
konstruksi; jasa pengawasan konstruksi bangunan yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung
perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya; konstruksi bangunan; konstruksi bangunan
industri; konstruksi bangunan komersial; konstruksi bangunan perumahan dan komersial; konstruksi bangunan tempat tinggal;
konstruksi bangunan, jalan, jembatan dan bendungan; konstruksi dan pemeliharaan bangunan; konstruksi dan perbaikan
bangunan dan rumah tinggal; konstruksi dan renovasi bangunan; konstruksi dan renovasi bangunan dan struktur lainnya;
konstruksi interior bangunan; pengembangan real estat [jasa bangunan dan konstruksi]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:37:03
540   EtiketDID2022084113

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung B & G Tower Lt.9, Jl. Putri Hijau No. 10, Kesawan, Medan Barat, Medan,
Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera Utara

PT Sentana Adidaya Pratama
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hi-Kay Plus
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua, Biru Tua, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kaos anak-anak; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos t-shirt; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja,

jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan
tangan; T-shirt dengan logo; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; alas kaki; alas kaki untuk orang dewasa; baju kaos
bertopi; jaket; kaos oblong; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaus; pakaian; syal; topi; topi hujan; topi kecil; topi matahari;
topi olahraga; topi pelindung; topi pet [tutup kepala]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:41:57
540   EtiketDID2022084115

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Pluit Barat VII/2 RT/RW 012/007, Kel.Pluit, Kec.Penjaringan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

Thee Haryadi Kurniawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ENERCELL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan merek warna hitam atau warna lainnya
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit

kardiovaskular dan penyakit pada sistem saraf pusat; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit saraf dan penyakit
neurodegeneratif; Suplemen diet dan gizi; Suplemen makanan diet; agen farmasi yang mempengaruhi sistem saraf perifer;
kapsul gelatin untuk obat-obatan; makanan/minuman suplemen kesehatan; obat-obatan; obat-obatan farmasi; obat-obatan
pelangsing tubuh; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan untuk penggunaan medis; produk dan suplemen makanan
kesehatan; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
sistem saraf pusat [SSP]; sediaan farmasi untuk sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk sistem saraf pusat; sediaan
farmasi yang bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan semprotan hidung dan oral untuk digunakan sebagai stimulan sistem
saraf pusat; stimulan untuk sistem saraf pusat; suplemen diet; suplemen makanan kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:42:15
540   EtiketJID2022084116

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ruko Palma Galeria RB 3 No. 3, Kel. Sememi, Kec. Benowo
, Kota Surabaya, Jawa Timur

PT. REVOLUSI SEJUTA RASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MISS JUTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distribusi film; Produksi dan distribusi film; bimbingan seni kecantikan; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang

berlangsung; hiburan televisi; instruksi seni kecantikan; layanan hiburan; mengatur dan menyelenggarakan kontes kecantikan;
mengatur kontes kecantikan; pemberian informasi mengenai penyajian film bioskop atau produksi dan distribusi film;
perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:42:17
540   EtiketDID2022084117
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kalianak Madya 2 no 19, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60182
CV.Sumber Panel Aluminium

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: E-Bond
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Langit-langit dari logam; Panel Komposit Aluminium; Panel Komposit Aluminium (ACP)  untu coiling interior gedung; Panel

Komposit Aluminium (ACP)  untuk coiling exterior gedung; Panel Komposit Aluminium (ACP)  untuk exterior gedung; Panel
Komposit Aluminium (ACP)  untuk finish furniture; Panel Komposit Aluminium (ACP)  untuk roofing; Panel Komposit Aluminium
(ACP) untuk dinding interior gedung; Panel langit-langit dari logam; Panel-panel bahan campuran aluminium untuk bagian
muka arsitektural suatu gedung; bahan bangunan dari logam; dinding kelongsong logam untuk membangun; logam dekoratif
profil untuk digunakan dalam pembuatan lanjut; panel aluminium untuk dinding ruang bedah; panel aluminium untuk pintu
ruang bedah; panel aluminium untuk plafon ruang bedah; panel bangunan dari logam; panel dinding eksternal dari logam;
panel dinding eksternal terutama terdiri dari logam; panel dinding logam; panel-panel bahan campuran aluminium untuk
bagian muka arsitektural suatu gedung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:42:24
540   EtiketDID2022084118

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Purwoharjo, RT 004 RW 006, Purwoharjo, Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa
Tengah, 52363

Abdillah Helmi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Varotex + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, jingga, kuning dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat stamping-out [perkakas tangan]; Batang pemotong [perkakas tangan]; Bor gurdi tangan untuk tukang kayu; Garpu

penyiangan [perkakas tangan]; Gerek (perkakas tangan); Kikir [perkakas tangan]; Kunci pas [perkakas tangan]; Palu bumping
[perkakas tangan]; Pemadat tanah [perkakas tangan]; Penggaris siku [perkakas tangan]; Perkakas tangan dioperasikan
dengan tangan; Pisau [perkakas tangan]; Pisau tarik penyerut kayu; Sendok tuang [perkakas tangan]; Sisir besar [perkakas
tangan]; alat pemotong [alat-alat tangan]; alat-alat tangan dioperasikan untuk tukang kayu; cangkul [perkakas tangan]; gergaji
[perkakas tangan]; linggis [perkakas tangan]; palu [perkakas tangan]; pemotong baut [perkakas tangan]; pencabut paku
[perkakas tangan]; penggali [perkakas tangan]; perkakas tangan untuk memotong, mengebor, menggiling, menajamkan dan
merawat permukaan; sekop [perkakas tangan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:49:23
540   EtiketJID2022084120

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Galaxi Bumi Permai Blok N7/2, RT/RW: 001/009
Kel. Medokan Semampir, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur

HENDY SETIONO, SYLVIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MENANTEA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MENANTEA + LOGO kelas 30 terdaftar nomer IDM000970281, MENANTEA + LOGO kelas 35 terdaftar
nomer IDM000970279

591 Uraian Warna : Krem dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan

bar cemilan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); kedai teh;
Halaman 324 dari 1015



layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan minum teh; layanan yang
menyediakan minuman teh; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; penyediaan makanan
dan minuman untuk dikonsumsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:52:13
540   EtiketJID2022084121

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt. IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kel. mangga Dua
Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT. AGUNG SEDAYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: URBAN FARM + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua dan Cokelat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===hiburan; hiburan dalam pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam sifat

pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan taman hiburan; layanan hiburan disediakan oleh diskotek;
layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan
hiburan musik; layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan klub hiburan; melakukan kegiatan hiburan;
mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; menyediakan fasilitas taman hiburan; menyediakan fasilitas untuk keperluan
hiburan, rekreasi dan pendidikan; menyediakan layanan arcade hiburan; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam
bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam; taman hiburan dan layanan taman
hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:52:27
540   EtiketDID2022084122

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Via Emilia 11 Azzano San Paolo, 24052, Italy, 24052
Caberg S.p.a

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Raja Mada Silalahi S.H.,M.Phil.,LL.M
Raja Mada & Partners  Menara Rajawali Lantai 8 Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung
Lot 5.1. Kawasan Mega Kuningan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CABERG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Helm olahraga; helm; helm berkendara; helm pelindung; helm pelindung untuk pengendara; helm pelindung untuk

pengendara sepeda motor; helm pengaman; helm sepeda motor; helm untuk pengendara sepeda motor; kaca helm; pelindung
untuk helm; pelindung wajah untuk helm pelindung; tali dagu untuk helm pelindung; tali dagu untuk helm untuk pengendara
sepeda motor; tas helm===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:54:45
540   EtiketDID2022084123

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Direktorat Inovasi dan Hilirisasi Gedung Haris Mudjiman Lt. 4 Universitas Sebelas
Maret Jl. Ir Sutami 36A Kentingan Jebres Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah,
57126

Universitas Sebelas Maret

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Teacherplanner.id
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru tua, biru muda, putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi mobile berupa video, suara dan permainan termasuk alat untuk pendidikan bahasa; aplikasi seluler pendidikan;

buku-buku digital untuk pendidikan anak yang dapat diunduh; materi kursus pendidikan yang dapat diunduh; materi-materi
digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu peralatan-peralatan pendidikan yang terdiri dari perangkat lunak
untuk pendidikan anak, materi-materi kursus Pendidikan yang dapat diunduh, lembar-lembar kerja, dan brosur-brosur aktifitas
di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; platform berbasis website
dan aplikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 16:57:20
540   EtiketDID2022084125

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Mutiara Taman Palem Blok A5 No. 58, Cengkareng Timur, Cengkareng
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT FINALEE SUKSES BERSAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZHENHUA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, BIRU, MERAH DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemadam api ringan (APAR); Alat pendeteksi; Alat penganalisa kelembaban, sensor, dan pengukuran; Alat-alat

navigasi; Alat-alat pemetaan dan survei untuk keperluan navigasi; Aparat (alat pemadam kebakaran); Aparatus alarm;
Aparatus pendeteksi asap; Gepyok karet pemadam api; Hydrosubmote (3000M water deliver/fire) yaitu suatu alat pemadam
jarak jauh, kira-kira 3000M; Instrumen dan peralatan navigasi elektronik; Kacamata pelindung; Komputer navigasi mobil;
Pakaian kontrol kebakaran dan pakaian perlindungan terhadap api untuk industri balap olahraga motor, yaitu—kemeja dan
celana dalam, celana panjang, kemeja, jaket, jas, kaus kaki, sepatu, sepatu bot, helm pengaman, kacamata, topi dan topi;
Pelampung Tangki Bensin; Pelampung untuk kamera; Pemadam api  beroda (troiley units); Pemadam api semi permanen (skil
unit); Peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; Peralatan keselamatan yaitu teknologi penghalang
termal yang digunakan pada topi keras dan helm pengaman; Peralatan survei untuk keperluan navigasi; Perangkat lunak
komputer, program komputer, dan web terkait berbasis interface serta platform bagi konsumen untuk mengukur,
mengkonfigurasi, mengoordinasi, dan mengimplementasikan integrasi komponen sistem yang terdiri dari: pompa sirkulasi
fluida dan katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut, ekspansi dan separator udara untuk
sistem hidronik dan Hvac, pompa sirkulasi cairan sistem kebakaran, penukar panas, pompa dan booster air limbah domestik,
pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi pabrik air dingin.; Perangkat navigasi Global Positioning System [GPS];
Pintu/tangga keluar darurat pada saat terjadi kebakaran; Pusat sensor level air; Rompi jaring untuk keselamatan; Sensor
alarm  pendeteksi motion, suhu, cahaya, getar, micro switch; Sensor arah kecepatan angin; Sensor pendeteksi; Sistem
Penentuan Posisi Global untuk kapal; Sistem alat pemadam api secara otomatis untuk perlindungan dari api; Suar
pensinyalan LED; Tabung pemadam api; Truk pemadam api (fire trucks); Truk pemadam api berfungsi sebagai anti huru hara
(Riot trucks); alarm; alarm asap; alarm keamanan; alarm kebakaran; alarm kebakaran dalam bentuk ornamen pohon Natal;
alarm kebocoran gas; alarm, sensor alarm, dan sistem pemantauan alarm; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan,
iradiasi dan kebakaran; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran, termasuk sepatu bot dan
sepatu untuk perlindungan kecelakaan untuk digunakan dalam industri; alat bantu pernapasan oksigen, selain untuk alat bantu
pernapasan buatan; alat dan instrumen keselamatan dan keamanan; alat dan instrumen pensinyalan; alat dan sistem
pemadam kebakaran; alat keselamatan diri; alat keselamatan kerja; alat navigasi satelit; alat navigasi satelit, yaitu, sebuah
Global Positioning System (GPS); alat navigasi untuk kapal; alat navigasi untuk kendaraan; alat navigasi untuk kendaraan
[komputer terpasang]; alat navigasi untuk mobil; alat pemadam api; alat pemadam api untuk mobil; alat pemadam kebakaran
untuk mobil; alat pendeteksi api; alat pendeteksi asap dan karbon monoksida; alat penyalaan, listrik, untuk menyalakan dari
kejauhan; alat untuk darurat dan penyelamatan; alat untuk menguji detektor asap menggunakan semprotan aerosol; aparatus
dan perkakas yang menyelamatkan jiwa; aparatus dan perlengkapan yang menyelamatkan jiwa; aparatus pensinyalan
angkatan laut; aparatus transvasing oksigen; balaclavas untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran;
barang dari pakaian pelindung untuk dipakai oleh pengendara sepeda motor untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau
cedera; berat menyelam; celana panjang untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; detektor karbon
dioksida; detektor karbon monoksida; detektor kebakaran; detektor kebakaran dan asap; helm pelindung; helm selam;
instrumen navigasi; instrumen navigasi elektronik; instrumen navigasi kendaraan (memuat komputer); instrumen navigasi
satelit; jaket keselamatan; jaket pelampung reflektif; jaket pelampung untuk hewan peliharaan; jaket untuk perlindungan
terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; kacamata pelindung; kacamata pelindung untuk anjing; kacamata pelindung
untuk hewan; kacamata pelindung untuk hewan peliharaan; kacamata selam; kasing untuk perangkat navigasi satelit; kaus
kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; kombinasi karbon monoksida dan detektor asap;
kopling selang pemadam kebakaran; layar asbes untuk petugas pemadam kebakaran; lengan pelindung; lensa untuk
pelindung wajah pekerja; lensa untuk topeng pelindung pekerja; masker oksigen, bukan untuk keperluan medis; masker
pelindung; masker pelindung pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; memutar lampu pensinyalan; menandai
pelampung; menyelamatkan suar pensinyalan laser; mesin dan peralatan radar untuk cuaca, navigasi dan kontrol lalu lintas
udara; mesin pemadam kebakaran; mobil pemadam kebakaran; monitor oksigen atmosfer; monitor oksigen, bukan untuk
keperluan medis; nosel selang pemadam kebakaran; pakaian dan alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi
dan kebakaran; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; pakaian pelindung untuk keselamatan; pakaian pelindung yang terbuat
dari bahan tahan balistik; pakaian selam; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian,
alas kaki dan penutup kepala untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; panel kontrol alarm
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kebakaran; pelampung; pelampung cincin untuk digunakan dalam penyelamatan air; pelampung navigasi; pelampung sinyal;
pelindung body(body protector) untuk keselamatan; pelindung kepala untuk keselamatan; pelindung leher untuk keselamatan;
pelindung lutut dan siku (elbow protector) untuk keselamatan; pelindung untuk helm; pelindung wajah pelindung pekerja;
pelindung wajah untuk helm pelindung; pelindung wajah untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pelindung
wajah untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi, dan kebakaran; pemadam api; pendeteksi asap; pengatur oksigen;
pengekangan keselamatan menjadi peralatan perlindungan jatuh untuk menahan dan menjatuhkan jatuh, selain peralatan
olahraga; penguji alarm asap; pengukur kedalaman; penutup dekoratif, berbentuk, untuk detektor asap; peralatan dan
instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen navigasi, pelacakan dan penentuan posisi
elektronik; peralatan dan peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa; peralatan dan perlengkapan keselamatan jiwa;
peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa; peralatan keselamatan kendaraan, yaitu, monitor tekanan ban elektronik;
peralatan keselamatan lalu lintas kereta api; peralatan keselamatan, yaitu-- bantalan peredam getaran dan tali helm; peralatan
navigasi radio jarak jauh; peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer on-board]; peralatan pemadam api yang dikendalikan
secara elektrik; peralatan selam air; perangkat lunak navigasi untuk mengkalkulasi dan menampilkan rute; perangkat navigasi;
perangkat navigasi GPS; perangkat navigasi satelit; perangkat untuk menghasilkan asap untuk pensinyalan; perkakas optik
untuk pengukuran, tanda, pemantauan (pengawasan), peralatan dan perkakas untuk penyelamatan; perlengkapan menyelam;
pompa kebakaran; rakit yang menyelamatkan jiwa; rebreathers untuk menyelam; rompi jaring untuk keselamatan; rompi
keselamatan reflektif; rompi keselamatan untuk ski air; rompi pengapungan; rompi penyelamat untuk anjing; sabuk
Keselamatan; sabuk berat untuk menyelam; sarung tangan pelindung; sarung tangan untuk memegang penampang panas
(pelindung keselamatan); sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; satelit bumi untuk
digunakan dalam navigasi geolokasi; satelit navigasi; selang pemadam kebakaran; selimut pemadam api; sensor; sensor
alarm; sensor gas; sensor oksigen, bukan untuk penggunaan medis; sepatu bot pelindung; sepatu bot pelindung untuk
perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pelindung; sepatu pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan
atau cedera; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan kebakaran; sistem alarm; sistem alarm kebakaran; sistem
alarm kebocoran gas; sistem deteksi kebakaran; sistem navigasi berbantuan satelit; sistem navigasi otomobil; sistem navigasi
satelit; sistem pemadam api; sistem pemadam kebakaran dengan bahan aerosol; sistem pemadam kebakaran dengan cairan
foam/busa; sistem pemadam kebakaran dengan cairan foam/busa pada dek kapal, dan dek landasan helikopter; sistem
pemadam kebakaran dengan cairan kimia clean agent; sistem pemadam kebakaran dengan cairan kimia wet chemical; sistem
pemadam kebakaran dengan gas CO2; sistem pemadam kebakaran dengan kabut air; sistem pemadam kebakaran dengan
kabut air dengan mesin-mesin tertentu; sistem pemadam kebakaran dengan pemancaran air secara manual; sistem pemadam
kebakaran dengan pemancaran air secara otomatis; sistem pemadam kebakaran dengan penyemprotan kabut air; sistem
pemadam kebakaran dengan penyemprotan kabut air pada mesin-mesin tertentu; sistem pemadam kebakaran eksternal
dengan penyemprotan meriam air; sistem pemadam kebakaran eksternal dengan penyemprotan meriam air dan cairan
foam/busa; sistem pemantauan alarm; sistem pendeteksi asap; sistem pendeteksi dan alarm umum kebakaran; sistem
pendeteksi kebakaran dan alarm umum kebakaran; snorkeling menyelam; suar keselamatan bercahaya; suar penyelamatan,
non-eksplosif dan non-piroteknik; tali dagu untuk helm pelindung; tali pengaman pekerja sebagai alat perlindungan untuk
menahan dan menangkap jika terjatuh; tali pengaman, selain untuk tujuan kendaraan atau olahraga; tangga apung untuk
menyelam; teropong; topeng selam kulit; topeng untuk menyelam; tutup kepala menjadi helm pelindung; unit bailout udara
terkompresi untuk menyelam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 17:03:20
540   EtiketDID2022084126

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Direktorat Inovasi dan Hilirisasi Gedung Haris Mudjiman Lt. 4 Universitas Sebelas
Maret Jl. Ir Sutami 36A Kentingan Jebres Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah,
57126

Universitas Sebelas Maret

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Karya Aguna Nusantara
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===platform berbasis website dan aplikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 17:03:33
540   EtiketDID2022084127

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jagalan rt 03/rw12 jagalan jebres surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57124
Clara adika Kartika Sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : Minie Club
566 Arti Bahasa : kelompok kecil
591 Uraian Warna : warnna coklat dan krem
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 17:06:10
540   EtiketDID2022084128

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Essence Park A7 No 1 KP Kemang, RT/RW 001/013, Jaticempaka, Kota
Bekasi, Jawa Barat, 17411

Alisa Sekarningtyas

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: many sundays
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : banyak hari minggu
591 Uraian Warna : coklat, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat untuk hewan; bandana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; bandana untuk hewan peliharaan [pakaian untuk

hewan]; celana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk anjing [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk
hewan peliharaan [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk kucing [pakaian untuk hewan]; jas hujan untuk anjing [pakaian
untuk hewan]; kalung hewan peliharaan; kalung hewan peliharaan elektronik; kalung untuk hewan peliharaan; kalung untuk
hewan*; kostum untuk hewan; mantel untuk hewan; neckerchiefs for dogs [pakaian untuk hewan]; neckerchiefs for pets
[pakaian untuk hewan]; pakaian hewan peliharaan; pakaian untuk hewan; pakaian untuk hewan peliharaan; pembawa hewan
peliharaan; pembungkus anjing [pakaian untuk hewan]; penutup untuk hewan; snoods for dogs [pakaian untuk hewan]; snoods
for pets [pakaian untuk hewan]; tali untuk hewan; tas pakan untuk hewan; tas untuk membawa hewan; tas untuk membawa
hewan peliharaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 17:06:21
540   EtiketDID2022084129

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Direktorat Inovasi dan Hilirisasi Gedung Haris Mudjiman Lt. 4 Universitas Sebelas
Maret Jl. Ir Sutami 36A Kentingan Jebres Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah,
57126

Universitas Sebelas Maret

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CUREAJA INDONESIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menilai kebiasaan mereka di bidang kesehatan, nutrisi/gizi, dan

kebugaran (wellness); perangkat lunak yang menyediakan/memberikan informasi kepada pengguna mengenai kesehatan,
kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; platform berbasis website dan aplikasi; platform perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 17:09:43
540   EtiketJID2022084130

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt. IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kel. mangga Dua
Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT. AGUNG SEDAYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : URBAN FARM + LOGO
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua dan Cokelat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa

restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran
masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan
layanan bar makanan ringan; Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan
perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; akomodasi sementara;
layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan perhotelan [layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman]; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan makanan dan
minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; pemesanan dan penyediaan hotel dan
akomodasi sementara dan tempat restoran; penyewaan akomodasi sementara di rumah liburan dan apartemen; reservasi dan
pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 17:10:52
540   EtiketDID2022084131

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan SD Amis 3 No 14, Desa Amis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, 45262
Carsono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAXQUIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : UNGU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; air parfum; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak

untuk parfum; minyak parfum; minyak untuk parfum dan aroma; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk
gel; parfum dan cologne; sachet parfum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 17:11:11
540   EtiketDID2022084132

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Direktorat Inovasi dan Hilirisasi Gedung Haris Mudjiman Lt. 4 Universitas Sebelas
Maret Jl. Ir Sutami 36A Kentingan Jebres Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah,
57126

Universitas Sebelas Maret

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gen Bright Accerly Globality Indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===aplikasi perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat peluang kerja, untuk memposting dan melihat

resume, untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks, untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan
melihat atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari peluang kerja dan untuk melamar ke pekerjaan;
platform berbasis website dan aplikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 17:15:44
540   EtiketJID2022084133

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KINTAMANI I NO. 46 RT 004 RW 007, KELURAHAN KELAPA GADING BARAT,
KECAMATAN KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14240

DAVID NATHANAEL
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: newcreative
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 38, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa periklanan media sosial; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang

disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial,
pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-
blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral;
layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan pemasaran merek media sosial berbasis
pelanggan online; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; perencanaan dan desain periklanan, yaitu,
desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; periklanan melalui media
cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya===
===Jasa streaming konten media digital untuk pihak lain; Streaming konten media digital di Internet; jasa/layanan
telekomunikasi dan komputer jaringan peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik gambar, konten audio-visual dan video, foto,
video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; penyiaran, penyebaran, transmisi dan memprosesan
gambar, grafik, ilustrasi, suara, teks, audiovisual dan konten multimedia atau data lainnya melalui internet dan website,
terminal komputer, perangkat elektronik, DVD promosi, dan iklan bioskop; transmisi program periklanan dan komunikasi
periklanan media melalui jaringan komunikasi digital===
===Konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce; Layanan desain iklan; desain
grafis brosur iklan; desain grafis dari iklan internet; desain grafis dari masalah periklanan; desain situs web untuk tujuan
periklanan; jasa desain multimedia; jasa pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web; jasa penyediaan platform digital
secara daring untuk iklan dan penjualan; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
digunakan dalam merancang dan mengelola kampanye periklanan dan pemasaran video online; penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat
komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan
informasi iklan media; penyedia platform pembelian iklan video online, yaitu, menyediakan program perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pembeli dan penjual iklan video online untuk membeli dan menjual inventaris iklan
video; perangkat lunak untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan media elektronik, yaitu, gambar, konten audio-visual dan
video, live streaming video, komentar, iklan, berita, dan link/tautan internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 17:19:17
540   EtiketJID2022084134

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MADRASAH TANAH KOJA NO. 123, RT. 007/RW. 002, KEL. DURI KOSAMBI,
KEC. CENGKARENG, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11750

M. DAUD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DTS DOCUMENT TRAVEL SERVICES + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : DTS DOCUMENT TRAVEL SERVICES = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan permohonan paspor dan visa perjalanan; mengatur visa perjalanan, paspor dan dokumen perjalanan untuk orang

yang bepergian ke luar negeri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 17:25:37
540   EtiketDID2022084135

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Angklung B-13 Pegangsaan Dua, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14250

ERNI ROHAENI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ernigading
Merek Kata
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakwan; Donat berlubang; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Pastel berisi daging dan sayuran; Teh Tarik; Uli

Ketan; brownies; makaroni keju; minuman teh boba; puding; rengginang; risol; roti gulung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 17:33:06
540   EtiketDID2022084137

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PROFIT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Meteran; Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat pengukur, alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur

jarak, GPS; Baterai; Fiting listrik; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; METERAN ROLL; Meteran energi
digital; Mistar/meteran [alat ukur]; Pelindung tutup kepala; Pengeras suara; Pipa saluran kabel listrik; SELONGSONG KABEL;
Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Timbangan; aki; alat pelindung diri (APD); alat pengukur; clamp meter [alat ukur];
colokan dan soket listrik; colokan, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik]; helm pelindung; insulator untuk listrik; kabel
dan kabel listrik; kabel listrik; kabel serat optik; kompas; meter air; meteran dan peralatan pengukur elektrik, magnetik dan
elektromagnetik; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; pipa untuk
camera pengawas; salut lindung untuk kabel listrik; sel surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 17:34:29
540   EtiketDID2022084138

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Jababeka IV Blok T 2J Kawasan Industri Jababeka Kel. Pasirgombong Kec.
Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17534

PT SURYA MARGA PRATAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SURYALINE & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SURYALINE Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Merah dan Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===cat marka jalan termoplastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 17:37:34
540   EtiketDID2022084140

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Pesona Prima Karanggan C 1/3  Rt.006/004 Desa Karanggan, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, 16960

Bambang Sutomo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Merupakan Suatu Penamaan
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 3
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510 Uraian Barang/Jasa : ===sediaan untuk mencuci pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 17:40:52
540   EtiketJID2022084141

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Imperial Gading Pelindo II Blok E1/16, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

Alfan Baharuddin Iskandar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BaBa meals
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Orange dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput;

Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman
untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Restoran keliling dengan
menggunakan truk (Food Truck)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 17:43:10
540   EtiketDID2022084142

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Wisma Indocement Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Kav.70-71, Kel.
Setiabudi, Kec.Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta (12190).,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Media Marlina S.Sos.,
Jl. Ulujami Raya No. 16 Rt/Rw. 004/001, Kel. Pesanggrahan, Kec. Pesanggrahan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sedekah Sampah Harmony Corner + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Biru dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Peralatan kromatografi untuk analisa cairan dan gas untuk keperluan industri; alat kontrol elektronik untuk mesin industri;

alat pengembangan perangkat lunak komputer; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak
pusat data ; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; paket perangkat lunak terintegrasi; perangkat keras
dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak
aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak e-commerce komputer
untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak grafik
komputer; perangkat lunak komputasi awan; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer interaktif; perangkat lunak
komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak komputer
untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak komputer untuk membuat
basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat pola digital; perangkat lunak komputer untuk
memproses informasi; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak
komputer untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk
memperkirakan kebutuhan sumber daya; perangkat lunak komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak komputer,
direkam; perangkat lunak kontrol proses industri; perangkat lunak manajemen dokumen; perangkat lunak otomasi industri;
perangkat lunak pengoperasian komputer; perangkat lunak simulasi; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di
bidang sains; perangkat lunak simulasi untuk tujuan pelatihan; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak
untuk analisis data bisnis; perangkat lunak untuk memproses gambar, grafik dan teks; perangkat lunak untuk smartphone;
platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; produk perangkat lunak
komputer; program perangkat lunak komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 17:47:51
540   EtiketDID2022084143

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
PT. Trilliun Investama Indonesia

Halaman 332 dari 1015



Jawa Timur
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PROFIT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris keselamatan untuk peralatan dan pipa air atau gas; Aksesoris pengatur untuk peralatan dan pipa air atau gas;

Cock untuk jalur pipa [keran]; Fitting untuk instalasi gas; Floor Drain ( Alat Sanitari ); Kakus (WC); Keran air minum; Keran
dispenser; Keran galon; Keran guci; Keran untuk pipa; Kipas angin; Pipa cabang menjadi bagian dari pendingin udara; Pipa
cabang menjadi bagian dari perlatan penyejuk udara; Pipa instalasi AC; Pipa untuk instalasi gas; Saluran air untuk kamar
mandi; Saringan air untuk keperluan sanitasi; Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; aksesoris pengaturan untuk
aparat dan pipa air atau gas; aparat pemanas; aparat pendingin udara; aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms;
aparatus untuk memurnikan air keran; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak jet hot; bak mandi; bak mandi untuk
mandi sitz; bilik mandi; blower rambut; bola pelampung untuk tangki toilet; bola tangki toilet; botol air panas; buang pipa untuk
instalasi sanitasi; dudukan toilet; filter air; filter kran; fitting mandi; hidran; instalasi kamar mandi; instalasi pemurnian air;
instalasi pemurnian air limbah; instalasi pengolahan air limbah; katub keran; katup air; katup meteran dan penyaring air untuk
digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; katup pancuran; katup pelepas tekanan (peralatan
pengaman) untuk alat pengolahan air; katup pengendali ketinggian di tangki; katup pengontrol suhu [bagian dari instalasi
penyediaan air] (temperature control valves; katup pipa air; kepala pancuran; keran *; keran air; keran air pancur; keran
saluran pipa; keran termostatik; keran untuk bak cuci; keran untuk pipa dan saluran pipa; keran yang digunakan untuk di
dapur; keran yang digunakan untuk kamar mandi; keranjang saringan  untuk bak cuci; kipas angin [AC]; kipas angin listrik;
kompor gas; kompor listrik; kran hemat air; kran mixer untuk pipa air; kran otomatis; lampu; lampu aksen untuk penggunaan
dalam ruangan; lampu halogen; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu listrik; lampu listrik untuk pohon Natal; lemari es
listrik; mandi kepala hemat air; mandi listrik; mandi portabel; mesin pemanggang roti; oven listrik; pancuran air untuk mandi;
panel mandi; pegangan kran; pelampung closet; pelampung untuk tangki jamban; pemanas untuk mandi; penanak nasi listrik;
pendingin udara; pengering pukulan; penyemprot kran; peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan,
pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi; peralatan kamar mandi; peralatan
untuk keperluan sanitasi; perlengkapan dan instalasi sanitasi; pipa air untuk instalasi sanitasi; pipa boiler [tabung] untuk
instalasi pemanas; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi wastafel
pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi; pipa menjadi bagian dari instalasi sanitasi;
regulator panas [katup] menjadi bagian dari instalasi pemanasan; regulator suhu otomatis [katup termostatik] untuk radiator
pemanas sentral; roaster listrik; saringan air.; saringan untuk saluran pembuangan air/got; saringan-saringan (filters) untuk
tangki-tangki pengolahan limbah untuk keperluan rumah tangga; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang
digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air; shower genggam; sink; sumbat untuk bak cuci; tangki air bertekanan;
tangki air industri; tangki air panas; tangki air panas tenaga surya; tangki air toilet; tangki pembilasan; tangki pemurnian air;
tangki pengolahan air limbah; tank toilet; tempat cuci tangan [bagian dari instalasi sanitasi]; toilet; toilet portable; toilet,
portable; unit pembersih udara; urinal sebagai perlengkapan sanitasi; wastafel kamar mandi; wastafel untuk digunakan
mencuci tangan di ruang bedah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 17:54:52
540   EtiketDID2022084144

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Teluk Amboina E8 KOMP BPP SUKAPURA, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta, 14140

WIDHITA POSUMAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Alverna Bakery
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Marun dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti Srikaya Panggang; Roti bun dengan selai; Roti kelapa; Roti kering; Roti kopi; Roti manis; Roti manis isi; Roti pastry;

Roti sobek; Roti tawar; Roti tawar manis; donat; kue basah; kue sus; risol; roti bluder; roti gandum; roti goreng; roti gulung; roti
kukus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 17:56:02
540   EtiketDID2022084145

730 Nama Pemohon : PT. Trilliun Investama Indonesia

Halaman 333 dari 1015



Alamat Pemohon : Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PROFIT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penyalur pita perekat [keperluan kantor]; Bahan-bahan cetak, yaitu, kertas dan karton untuk digunakan dalan

pembuatan kartu identitas, kartu telepon, cek, kartu kredit atau kartu bank, passpor, dokumen visa, sim, kartu kesehatan, kartu
pemilih, kartu penduduk, ijin tinggal, kartu kesehatan profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya yang terdiri dari
area yang dapat dibaca oleh mesin; Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Barang-barang terbuat dari kertas,
yaitu buku nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis; Barang-barang tercetak, termasuk
majalah, buku, brosur, kalender, katalog; Berita berkala; Brosur-brosur; Buku dan majalah dalam bidang hiburan; Kartu
hadiah; Kertas; Kertas kerajinan; Pena penanda; Pena untuk menulis dari kain tebal (felt); alat tulis kantor; alat tulis menulis;
album foto; album memo; amplop; bahan ajar kertas; barang cetakan; buku; buku catatan; buku catatan; buku cerita; buku
cetak; buku dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video; buku harian; buku jurnal kosong; buku kegiatan; buku
komik; buku komposisi; buku meja kopi; buku mewarnai; buku perjanjian; buku stiker; cetakan seni; dekal; dekorasi pesta dari
kertas; gambar seni; glitter untuk keperluan alat tulis; hiasan kertas dekoratif; kalender; kalender advent; kantong belanja dari
plastik; kantong makan siang daro kertas; kapur; kartu flash [bahan ajar]; kartu perdagangan yang dikoleksi; kartu pos; kartu
ucapan; kertas kue dekorasi; kertas pembungkus kado; kit kertas seni dan kerajinan anak-anak; klip kertas; klip uang; koran;
kotak cat; kotak hadiah dari kertas; kotak kemasan kertas; kotak pena dan pensil; krayon; majalah-majalah; map; menyoroti
penanda; mistar / penggaris untuk menggambar; nama lencana [keperluan kantor]; novel; novel grafis; pamflet; papan tulis
kering (dry erase); patung-patung dari bubur kertas; pemberat kertas; penajam pensil; penanda buku; penghapus pensil;
pengikat lepas; pensil; pensil warna; perencana hari; perlengkapan sekolah [alat tulis]; perlengkapan seni dan kerajinan cat;
perlengkapan seni dan kerajinan tanah liat; pola cetak untuk membuat pakaian; poster; publikasi tercetak; pulpen; pulpen;
sandaran buku; saputangan kertas; serbet kertas; seri buku fiksi; stempel karet; stensil; stiker; stiker bemper; tas hadiah dari
kertas; tas pesta dari kertas atau plastik; tempat paspor; undangan cetak; Buku tanda terima / kuitansi; Folder dokumen;
Jepitan kertas; Larutan karet; Map [alat tulis menulis]; Pena tarik; Tempat alat tulis menulis [set]; alat tulis (kartu nama, kertas
kop surat); alat tulis kantor; alat tulis menulis; album; amplop; bahan plastik untuk kemasan; barang-barang cetakan; buku;
buku besar [buku]; buku catatan; buku harian; buku harian (diary); buku pedoman [buku penuntun]; buku petunjuk (dalam
bentuk barang cetakan); buku saku/buku kecil; buku stiker; buku tamu; buletin cetak; cairan penghapus untuk keperluan tulis
menulis; cap [stempel]; formulir pemesanan; handuk muka dari kertas; huruf-huruf cetak, blok-blok cetak; jurnal kosong;
kalender; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong-kantong terbuat dari kertas atau plastik; kartu liburan; kartu
pengumuman [alat tulis]; kartu tercetak; kartu ucapan; kartu-kartu; katalog; kemasan wadah kertas atau karton; kertas dan
karton; kertas karton; kertas pembungkus; kertas stensil [kertas stensil]; kertas tulis dan amplop [alat tulis]; kertas*; koran;
kotak alat tulis (alat tulis); krayon; label kecil tercetak atau dekoratif yang ditempel ke sebuah buku; majalah; majalah berkala;
mesin stensil; pamflet iklan; pamflet tercetak; pemotong kertas [keperluan kantor]; pena tinta; pena untuk menandai; penanda
buku; pensil; perekat untuk alat tulis menulis; perforator kantor; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga;
portofolio dokumen seperti surat referensi, laporan peringkat, dan sertifikat pelatihan yang mendokumentasikan pencapaian
profesional [album foto]; poster; potret; pulpen; pulpen untuk membuat sketsa; sampul buku; stiker; stopmap; surat jalan; surat
kabar; tas belanjaan dari kertas atau plastik; wadah tinta===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 17:57:24
540   EtiketDID2022084146

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Jembatan, Rt.008 Rw.006, Cipinang Besar Selatan No.15, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13410

ABDUL AZIZ BUTT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUPER LOTUS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 27
510 Uraian Barang/Jasa : ===sajadah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 17:57:37
540   EtiketDID2022084147

730 Nama Pemohon : Caberg S.p.a

Halaman 334 dari 1015



Alamat Pemohon : Via Emilia 11 Azzano San Paolo, 24052, Italy, 24052
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Raja Mada Silalahi S.H.,M.Phil.,LL.M
Raja Mada & Partners  Menara Rajawali Lantai 8 Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung
Lot 5.1. Kawasan Mega Kuningan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CABERG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton dan/atau plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus;

Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton danlatau plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus;
Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kertas, karton dan plastik untuk membungkus dan
mengemas; Bahan pembungkus; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong dari bahan sintetis untuk
pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong plastik HD; Kertas, kardus, dan
barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan
kertas release untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak
terbuat dari karton; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Stiker
cetakan; Stiker pelindung; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan yang
terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan pengemasan dalam bentuk material
komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; barang-barang
dari kertas; film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan     ; kantong dari karton; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan dan
pengemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan
wadah selulosa yang diregenerasi; kertas pembungkus; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; kotak kardus dilipat;
kotak karton untuk kemasan industri; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kertas atau kardus; lapisan
tipis plastik untuk pembungkus; lembaran tipis plastik untuk pengemasan dan pembungkus; papan iklan yang dibuat dari
bahan kardus; papan kertas atau kardus; pembungkus kedap air; pembungkus-pembungkus terbuat dari kertas; pengemasan
wadah kardus; penutup kertas untuk wadah; stiker bemper; stiker dekoratif untuk helm; stiker holografik yaitu, lembaran
perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan
dekorasi.; tanda untuk tujuan iklan dan display dari kardus; tanda/papan iklan dari karton; wadah penyimpanan dari kertas;
wadah penyimpanan yang terbuat dari kertas; wadah yang terbuat dari karton; wadah yang terbuat dari kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 17:58:07
540   EtiketJID2022084148

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Griya Kebraon Barat 14 CG-11, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60222
Daniel Christanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YOURS PIZZA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Pizza milikmu, Pizzamu
591 Uraian Warna : Ungu, Oranye, Jingga, Merah, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan katering untuk menyediakan

makanan pizza; Layanan kedai makan; Restoran; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan
minuman; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin &
cafe; restoran pizza; tempat pizza===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/10/2022 18:04:04
540   EtiketDID2022084149

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Walikota Sukapura Blok B1 No.20 Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta, 14140

ESTI PUSPITOSARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LEGIE
Merek Kata dan Lukisan

Halaman 335 dari 1015



566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Minuman kopi dengan atau tanpa

susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 00:34:35
540   EtiketDID2022084210

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Petemon Sidomulyo 3-A6/ RT. 008/RW. 018, Kelurahan Petemon, Kecamatan
Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur

ANDRI WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIORENSEA PILLOW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Emas dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantal Korea (Bangsuk); Bantal [furnitur]; Bantal besar; Bantal dekoratif; Bantal untuk leher [bukan bantal untuk keperluan

medis atau keperluan bedah]; Bantalan kasur; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; alas tidur [tikar atau
bantal]; bantal; bantal air, selain untuk keperluan medis; bantal anti-roll untuk bayi; bantal bean bag; bantal beraksen; bantal
berbusa; bantal bersalin; bantal busa memori; bantal dacron; bantal diisi dengan rambut; bantal dukungan belakang, bukan
untuk tujuan medis; bantal dukungan kepala untuk bayi; bantal dukungan leher tiup; bantal dukungan untuk digunakan di
tempat duduk bayi; bantal guling; bantal hewan peliharaan; bantal hias; bantal kasur; bantal kursi; bantal latex; bantal leher;
bantal luar; bantal mandi; bantal menyusui; bantal penopang/penyangga yang melingkari leher [bukan bantal untuk keperluan
medis atau keperluan bedah]; bantal penyangga kepala; bantal penyangga kepala untuk dipasang pada kursi mobil anak;
bantal penyangga leher; bantal perjalanan; bantal posisi kepala untuk bayi; bantal stadion; bantal tiup; bantal udara, bukan
untuk keperluan medis; bantal untuk furnitur; bantalan; bantalan kantong tidur; bantalan kasur dipasang; bantalan kursi;
bantalan terasa untuk kaki furnitur; lembaran bantalan jala plastik untuk rak pelapis; tikar tidur siang [bantal atau kasur];
zabuton [bantal lantai Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 00:56:10
540   EtiketDID2022084211

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Kayu Manis No.19, 006/003, Balekambang, Kramatjati, Jakarta Timur, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13530

FIRMANSYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: - Rahmatsyah S.H.
Law Office TEGUH S & PARTNERS - Solicitor/Lawyer - Legal Consultant -
Trademark Attorney    Jl. Taman Palem Lestari Blok B.17, No. 27-28 Cengkareng

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MUNANA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MUNANA + LOGO merupakan Penamaabn
591 Uraian Warna : Hitam, Hijau dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Celana jeans; Hijab; Hijab olahraga; Pakaian berkaitan dengan skateboard

(papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek,
kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian,
yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian
dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian
untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan
pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada
bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian
tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja
yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos
kaki; Sandal terasa gaya Jepang; baju batik; celana kasual; celana pendek; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan
karet pada bagian pinggang; ikat pinggang uang [pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; legging [celana panjang];
pakaian; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam pria; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan;
pakaian jadi; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian mewah; pakaian santai; pakaian untuk
bayi; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus
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kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; sandal
jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal pakai; sandal plastik; sandal untuk mandi; sarung tangan [pakaian]; sepatu
atau sandal esparto; sepatu bot militer; sepatu dan sepatu bayi; sepatu hak tinggi; sepatu kulit; sepatu santai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 00:58:53
540   EtiketD152022084212

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pampang V No. 2 Kel. Pampang Kec. Panakkukang Kota Makassar, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan, 90231

Dwi Nurmayanti Jaenaf

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SINBE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk perawatan

rambut; Krim wajah; Losion untuk tangan dan tubuh; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat
rambut; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan tabir surya kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik);
Vitamin C serum; dasar bedak; deodoran untuk manusia; eau de parfum; eau de toilette; kosmetik; kosmetik perawatan kulit;
kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk kuku; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dasar bedak; lipstik;
losion kosmetik; losion rambut; lulur kosmetik; masker kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah
kosmetik; minyak aromatik; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak rambut; parfum, eau de Cologne dan aftershaves;
pencerah kulit; pengkilap bibir; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun batang; sabun
batangan untuk mandi; sabun kosmetik; sabun wajah; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan
kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh;
sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan tata rias; serum wajah; shampo rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 02:24:06
540   EtiketJID2022084213

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisata Bukit Mas Cluster Du Lyon Blok H-2 No. 10, Kelurahan Lidah Wetan,
Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60213

PT Elshaddai Tiga Sekawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANGELOSKIN – Reveal The Angel Skin + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : “ANGELOSKIN – Reveal The Angel Skin” adalah suatu penamaan
591 Uraian Warna : Ungu, Biru, dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko yang menjual kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 04:45:12
540   EtiketJID2022084214

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: loloanaa lolomoyo, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, 22851
yurisman zega

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bossman
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Emas Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Publikasi teks dan karya grafis orang lain secara online yang
menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan materi visual; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau
radio; layanan pembelajaran jarak jauh disediakan secara online; publikasi online surat kabar elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 05:19:05
540   EtiketDID2022084215

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN Margo Makmur, RT/RW: 002/003, Kel/Desa : Kalibaru Kulon,
Kec : Kalibaru, Kab : Banyuwangi, Prov. Jawa Timur
, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

AHMAD MADANIL ILMI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ELMI Aesthetic Clinic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau Tosca , Biru Muda,  Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:13:59
540   EtiketJID2022084297

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KAMP. MANGGA RT.009/RW.002 KEL. TUGU SELATAN KEC.KOJA, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14260

MILA NURMALA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OH JOLIE ! COFFEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Hijau Lumut
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan kopi dan biji kopi; layanan grosir yang berkaitan dengan kopi; layanan ritel untuk kopi  yang diproses;

layanan ritel yang berkaitan dengan kopi; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang
menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang   terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah
tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-
mesin espresso listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:16:39
540   EtiketDID2022084298

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Darungan RT. 04 RW. 02 Desa Selorejo Kecamatan Selorejo Kabupaten
Blitar, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66192

YENI WAHYUNI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUNACO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Runaco dari Bahasa Perancis yang artinya Tampan
591 Uraian Warna : BIRU MUDA-MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakso goreng; Kacang Goyang; Kacang Telur; Keripik Keladi; Keripik buah-buahan; Keripik ceker ayam; Keripik gadung;

Keripik kentang; Keripik kulit ayam; Keripik kulit ikan; Keripik paru; Keripik pete; Keripik salak; Keripik tahu; Keripik talas;
Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; Pepaya kalengan; Sale pisang; Selai; Tumis Bunga Pepaya; belut, tidak
hidup; jeli, selai, saus buah-buahan; kacang asin; kacang atom; kacang kacang; kacang oven; kacang pedas; kacang pilus;
keripik apel; keripik bayam; keripik buah; keripik daun kenikir; keripik ikan; keripik jamur; keripik kentang; keripik kentang
terbuat dari ubi jalar; keripik nangka; keripik pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik
talas; keripik tempe; keripik ubi; keripik udang; keripik usus; makanan ringan manisan buah; pepaya (buah), diolah; pepaya
kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:17:04
540   EtiketDID2022084299

730 Nama Pemohon : ROZAK
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Alamat Pemohon : Kp. Citarate II  RT/RW. 002/006 Desa. Gunungbatu Kec. Cilograng , Kabupaten
Lebak, Banten, 42398

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CLASICOS CRAFT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Batok kelapa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:20:07
540   EtiketDID2022084301

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt. IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kel. mangga Dua
Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT. AGUNG SEDAYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAND'S END + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Kuning Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;

Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik;
Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan;
Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa (sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong
plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam
kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja
atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik
untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; bahan kemasan karton;
bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari
kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit
kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk
kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk
kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk
kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk
kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong sekali pakai untuk kemasan instrumen yang
disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus; kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah
untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan
wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk
kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak
kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak
kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus; pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas
untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri dari kertas dan karton; Barang cetakan dan
barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barang-barang cetakan, tabloid,
kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering, kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan barang - barang yang
terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-surat kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote book, bahan - bahan
untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen, spidol, pena, ballpoint,
isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis, penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan penghapus tulisan,
staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener (alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari logam), bak stempel,
stempel, perforator (alat ìpelubang kertas), perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah tangga, alat-alat
kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis (mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alat-alat pendidikan
dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan - bahan plastik untuk
pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu
- kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar, poster, pamflet,
map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola dunia), popok bayi
terbuat dari kertas ìyang dapat dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong plastik, sampul
plastik.; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang hukum;
Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang sekuritas, opsi dan
instrumen keuangan lain; Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk
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menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi
autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong
hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi
untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat
tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis
menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau
berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Label dari kertas atau karton yang dapat dipasang digulungan
kain dan gantungan kain sebagai bahan promosi; Paket alat tulis-menulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop, penanda,
dan stensil; alat tulis menulis; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan-bahan
publikasi dan cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan, buku pedoman, kartu resep, brosur, berita berkala, alat tulis
menulis; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kertas karton; kotak persediaan
sekolah yang terdiri dari berbagai kombinasi persediaan sekolah terpilih, yaitu, alat tulis, pena, pensil, pensil mekanik,
penghapus, penanda, krayon, pena penanda berwarna, map, buku catatan, kertas, busur derajat, klip kertas, peruncing pensil,
alat genggam dipasang pada pensil/pena untuk menulis, lem dan penanda buku; majalah dalam bidang bola basket, katalog
dalam bidang bola basket, program-program permainan commemorative dan suvenir yang berkaitan dengan bola basket,
kertas yang digantung (paper pennants), alat tulis menulis, alat tulis menulis bertipe portofolio, kartu undangan, sertifikat yang
telah dicetak, kartu ucapan, kartu ucapan Natal, kartu ucapan liburan, lembar informasi statistik untuk topik-topik bola basket;
papan iklan kertas atau karton cetak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:20:22
540   EtiketDID2022084302

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Permata Hijau, Bellezza BSA, Jl. Permata Hijau No.106, Kec. Kby. Lama, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12210, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12210

PT Sarauke Roangas Analitika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SARAUKE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak

komputer untuk keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak
komputer untuk pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan
dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pendidikan; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data;
perangkat lunak komputer yang direkam; perangkat-perangkat lunak komputer untuk memungkinkan penelusuran data;
publikasi elektronik; publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam sifat majalah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:20:53
540   EtiketJID2022084303

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ubud Lestari Bungalow Jl. Monkey Forest, Ubud , Kabupaten Gianyar, Bali, 80571
KIM WEON SEOG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ahmad Al Fauzi S.H
AFS LAW  Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SARABONG
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan merek
591 Uraian Warna : Hitam; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; jasa restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:23:31
540   EtiketDID2022084304

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi, 37481.
Beek Rison
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kopi Kawan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna coklat adalah kesan yang aman, nyaman dan hangat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:23:34
540   EtiketJID2022084305

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Puri Mansion Blok B No. 3 - 5, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan
Kembangan, , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,  11610

Hendrik Cokro

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bakmi Keriting Akhai
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Hitam, Merah Muda, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe kopi; Kafe-kafe; Kedai kopi; Kedai untuk

sarapan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan kedai mie ayam pangsit; Restoran masakan panggangan
daging, ayam, ikan; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam
krispy; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan
makanan dan minuman (Snack bar); kafe-restoran dan layanan kafetaria; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan
makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan bar makanan ringan; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan
dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau
minuman jus buah; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman
untuk para tamu di restoran; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; restoran dengan
layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; rumah
makan; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:23:38
540   EtiketJID2022084306

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Permata Hijau, Bellezza BSA, Jl. Permata Hijau No.106, Kec. Kby. Lama, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12210
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210

PT Sarauke Roangas Analitika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SARAUKE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penanganan perkara bisnis (hukum); Jasa penanganan perkara hukum; Konsultasi hukum dan hubungan industrial;

Layanan hukum terkait pendaftaran merek Internasional; jasa advokasi hukum; jasa konsultasi ahli yang berkaitan dengan
isu/persoalan hukum; jasa konsultasi hukum; jasa konsultasi hukum profesional yang berkaitan dengan waralaba; jasa
konsultasi hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa lisensi barang cetakan [layanan hukum]; jasa mediasi
[layanan hukum]; jasa penasehatan dan konsultansi mengenai masalah peraturan-peraturan hukum; jasa penelitian hukum;
jasa penelitian hukum dan peradilan di bidang kekayaan intelektual; jasa penyediaan informasi di bidang hukum; jasa
penyediaan informasi hukum; jasa penyediaan informasi tentang layanan hukum melalui situs web; jasa penyediaan informasi
tentang prosedur hukum yang berkaitan dengan tuntutan hukum atau isu/persoalan hukum lainnya; jasa penyediaan informasi,
penasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan masalah hukum===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:25:06
540   EtiketDID2022084307

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Permata Raya No. 19, RT 004/RW 015, Kota Tangerang, Banten, 15119
PT. OOKEDOTCOM PRIMA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AEGYO PERFUME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; minyak

esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:26:10
540   EtiketJID2022084308

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Permata Hijau, Bellezza BSA, Jl. Permata Hijau No.106, Kec. Kby. Lama, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12210, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12210

PT Sarauke Roangas Analitika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SARAUKE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media

sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di bidang hukum melalui sarana media sosial; Layanan pendidikan
dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar, dan lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan berburu
pekerjaan, dan persiapan ujian kualifikasi; layanan pelaporan berita di bidang hukum; memberikan berita di bidang hukum;
menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; merekam deposisi hukum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:26:46
540   EtiketJID2022084309

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Pesantren Ibnu Abbas Boroppaoe,RT.001,RW.001, Kelurahan
Polewali,Kecamatan Gantarang,Bulukumba,Sulawesi Selatan, Kabupaten
Bulukumba, Sulawesi Selatan

 JUFRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
Jalan Ngagel Wasana III No 53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAJA KURMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam,Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===toko; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:26:48
540   EtiketDID2022084310

730 Nama Pemohon : SHERLY FANNY HERIYANTI
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Alamat Pemohon : GG Alfalah IV/56 Rt. 008 Rw. 001
Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: fankoe + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : fankoe + Lukisan : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Ungu tua, Ungu muda, Putih dan Krem.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; T-shirt dengan logo; atasan [pakaian]; baju rajut (pakaian); blazer; blus; celana leging; celana panjang;

celana pendek; gaun; hoodies; ikat pinggang [pakaian]; jaket; jaket denim; jumpsuits [pakaian]; kaos; kaos oblong; kaos
turtleneck tiruan; kemeja berkerah; kemeja formal; pakaian; pakaian denim; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; piyama;
rok; sandal; sepatu; sweater katun; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:28:49
540   EtiketD102022084311

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Pondok Jati AH RT 029 RW 006 Geluran, Taman, Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur

FAIZ HAQ NOVIANDRA CIPTADI PUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kambangan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, coklat, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:29:26
540   EtiketJID2022084312

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Permata Hijau, Bellezza BSA, Jl. Permata Hijau No.106, Kec. Kby. Lama, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12210, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12210

PT Sarauke Roangas Analitika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SARAUKE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan komputer, yaitu, menyediakan basis data dengan fitur berita dan informasi bisnis, pengarsipan perusahaan bisnis,

dan laporan bisnis untuk penelitian hukum dan kepatuhan menyediakan akses ke database komputer elektronik online dengan
fitur informasi sekuritas melalui jaringan komputer global===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:29:37
540   EtiketDID2022084313

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA KESAMBEN RT. 03 RW. 05 DESA KESAMBEN KECAMATAN
KESAMBEN KABUPATEN BLITAR, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66291

YUDI HARI YUONO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BebyBoy
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange-Kuning_Putih_Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===kayu berbentuk; kayu untuk membuat peralatan rumah tangga; kayu yang dapat dibentuk; papan kayu; papan penghiasan

dari kayu; penghiasan kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:31:12
540   EtiketJID2022084314

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Permata Hijau, Bellezza BSA, Jl. Permata Hijau No.106, Kec. Kby. Lama, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12210
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210

PT Sarauke Roangas Analitika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SARAUKE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Informasi niaga; Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak

langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet,
pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan
atau viral; Jasa publisitas; kompilasi informasi hukum; kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; layanan
administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan kantong hukum; layanan iklan promosi; layanan iklan, pemasaran dan
promosi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:31:38
540   EtiketDID2022084315

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. DUKUH RT/RW 003/007 KELURAHAN RANGKASBITUNG BARAT KEC.
RANGKASBITUNG, Kabupaten Lebak, Banten, 42312

HERU MURWANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RPIH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk olahan berbasis unggas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:33:11
540   EtiketDID2022084316

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rajawali A.2 No. 4, Perum UNS V, RT.01 RW. 23, Kel. Ngringo Kec. Jaten,
Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 57731

WONG KIM FOK
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUPHCL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiasan pelindung saklar listrik; Inverter; Inverter AC / DC; Inverter DC / AC; Inverter yang digunakan pada pembangkit

tenaga surya; Panel Kapasitor Bank; Pelampung Tangki Bensin; Pelampung untuk kamera; Perangkat pengubah arus [listrik];
Power inverter; Saklar Kecil Pengganti; alat ionisasi tidak untuk pengolahan udara atau air; alat kontrol jarak jauh untuk pompa
vakum; alat kromatografi cair untuk penggunaan laboratorium; analisis laboratorium penelitian untuk mengukur, menguji dan
menganalisis darah dan cairan tubuh lainnya; drive cakram optik dan pengubah otomatis cakram optik; elektroda grafit untuk
digunakan dalam proses pembuatan baja; elektroda sel bahan bakar; elektroda untuk penelitian laboratorium; inverter [listrik];
inverter daya; inverter fotovoltaik; jaket pelampung reflektif; jaket pelampung untuk hewan peliharaan; kapasitor; kapasitor
elektrolitik terpolarisasi yang elektroda anodanya terbuat dari aluminium foil murni dengan permukaan terukir; kapasitor
keramik monolitik; kapasitor listrik; kapasitor listrik untuk peralatan telekomunikasi; kondensor [kapasitor]; kondensor
mikroskop; kondensor optik; kontak/saklar yang diputar; konverter putar; layar kristal cair layar besar [LCD]; menandai
pelampung; meter cairan; modul penyearah; pelampung; pelampung cincin untuk digunakan dalam penyelamatan air;
pelampung navigasi; pelampung sinyal; pelat saklar listrik; pemandian air laboratorium; pengendali inverter digunakan dalam
pembangkit listrik tenaga surya; pengubah cakram (disc) CD dan DVD; pengubah cakram (disc) optik; pengubah fase;
pengubah gender [adaptor kabel]; pengubah gender dalam sifat adaptor listrik; pengubah gender untuk kabel koaksial;
penyearah [listrik]; penyearah arus; penyearah terbalik sebagai bagian dari sistem tenaga surya; pompa kebakaran; program
yang direkam untuk permainan genggam dengan layar kristal cair; radome [kubah radar] untuk kendaraan untuk penggerak
melalui darat, udara, air atau kereta api; rompi keselamatan untuk ski air; saklar diferensial; saklar elektronik semikonduktor;
saklar elektronik untuk mengganti sinyal audio dan video; saklar jaringan komputer, router, dan adaptor; saklar jendela daya
listrik untuk kendaraan bermotor; saklar listrik; saklar waktu; saklar waktu elektrik; saklar waktu, otomatis; tabung kondensor
untuk penggunaan laboratorium; transformator daya elektronik; transformator flyback; transformator listrik untuk kereta
mainan; transformator listrik untuk peralatan telekomunikasi; transformator saat ini; transformator step-down; transformator
step-up; transformator tegangan listrik; transformator tegangan tinggi; transformator, penyearah, inverter, konverter putar,
pengubah, alat untuk menyampaikan (relay), kapasitor, kumparan dan resistor, semua menjadi listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:33:33
540   EtiketJID2022084317

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ubud Lestari Bungalow Jl. Monkey Forest, Ubud , Kabupaten Gianyar, Bali, 80571
KIM WEON SEOG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ahmad Al Fauzi S.H
AFS LAW  Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YOGANIC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan merek
591 Uraian Warna : Hitam; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; jasa restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:34:37
540   EtiketDID2022084318

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Permata Hijau, Bellezza BSA, Jl. Permata Hijau No.106, Kec. Kby. Lama, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12210, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12210

PT Sarauke Roangas Analitika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SARAUKE
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang hukum;

Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur, kalender, katalog; Brosur informasi yang dicetak; buku; buku musik
cetak; kartu ucapan; majalah cetak di bidang musik; majalah musik; majalah-majalah; pamflet tercetak; penanda buku; poster;
stiker.; Brosur komputer; Brosur-brosur; Buku dan majalah dalam bidang hiburan; Kartu hadiah; Kertas; Kertas kerajinan; Pena
penanda; Pena untuk menulis dari kain tebal (felt); alat tulis kantor; alat tulis menulis; album foto; album memo; amplop; bahan
ajar kertas; barang cetakan; buku; buku catatan; buku catatan; buku cerita; buku cetak; buku dalam bidang olahraga elektronik
dan permainan video; buku harian; buku jurnal kosong; buku kegiatan; buku komik; buku komposisi; buku meja kopi; buku
mewarnai; buku perjanjian; buku stiker; cetakan seni; dekal; dekorasi pesta dari kertas; gambar seni; glitter untuk keperluan
alat tulis; hiasan kertas dekoratif; kalender; kalender advent; kantong belanja dari plastik; kantong makan siang daro kertas;
kapur; kartu flash [bahan ajar]; kartu perdagangan yang dikoleksi; kartu pos; kartu ucapan; kertas kue dekorasi; kertas
pembungkus kado; kit kertas seni dan kerajinan anak-anak; klip kertas; klip uang; koran; kotak cat; kotak hadiah dari kertas;
kotak kemasan kertas; kotak pena dan pensil; krayon; majalah-majalah; map; menyoroti penanda; mistar / penggaris untuk
menggambar; nama lencana [keperluan kantor]; novel; novel grafis; pamflet; papan tulis kering (dry erase); patung-patung dari
bubur kertas; pemberat kertas; penajam pensil; penanda buku; penghapus pensil; pengikat lepas; pensil; pensil warna;
perencana hari; perlengkapan sekolah [alat tulis]; perlengkapan seni dan kerajinan cat; perlengkapan seni dan kerajinan tanah
liat; pola cetak untuk membuat pakaian; poster; publikasi tercetak; pulpen; pulpen; sandaran buku; saputangan kertas; serbet
kertas; seri buku fiksi; stempel karet; stensil; stiker; stiker bemper; tas hadiah dari kertas; tas pesta dari kertas atau plastik;
tempat paspor; undangan cetak; Pamflet panduan; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang hukum; Publikasi yaitu
buku pegangan pengajaran, buku teknis, brosur, buku, poster, desain dan kertas perencanaan; Spanduk dari kertas; Stempel
(cap) dan stiker (alat tulis menulis); bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan, buku
pedoman, kartu resep, brosur, berita berkala, alat tulis menulis; bantalan stempel; barang-barang cetakan dan bahan-bahan
kertas; brosur yang dicetak; buku catatan hukum; buku intisari hukum; buku kwitansi; buku petunjuk (dalam bentuk barang
cetakan); buku petunjuk yang dapat dibaca secara elektronik, formulir yang dapat dibaca mesin atau yang dapat dibaca
komputer untuk digunakan dengan, dan dijual sebagai sebuah unit dengan perangkat elektronik dan komputer genggam dan
dapat dibawa tercetak; buletin; buletin cetak; cap [stempel]; jurnal hukum; kalender; kalender berdiri; kalender dinding;
kalender meja; kalender saku; kalender sobek; katalog yang terkait dengan perangkat komputer; laporan hukum; pamflet;
pamflet iklan; pamflet tercetak; publikasi cetak, termasuk buku, majalah, buletin, koran; publikasi tercetak; publikasi tercetak,
yaitu, brosur, buklet, dan bahan pengajaran di bidang pengenalan produk dan promosi; spanduk kertas; stiker dan perekat
untuk keperluan peralatan tulis atau rumah tangga; tinta stempel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:35:32
540   EtiketJID2022084319

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JEMBATAN MERAH 8, RT 003 RW 10, KREMBANGAN SELATAN, KREMBANGAN,
SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa Timur

NUGRAHA SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BANGKOK CRAB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, MERAH, COKLAT, PUTIH, MERAH MUDA, COKLAT MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:36:51
540   EtiketDID2022084320

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Mawar No. 6 Raha, RT. 001  RW. 001 Desa Wamponiki Kec. Katobu Kab. Muna,
Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, 93611

RESKI JAYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: C’RINQU 99  +  logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, orange
511 Kelas Barang/Jasa : 3
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bedak padat untuk wajah; Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk
kosmetik; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk spa; Krim Badan
area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim rambut; Krim
untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah dan kulit; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair;
Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion jerawat; Parfum,
eau de toilette; Pasta gigi dan obat kumur; Pomade alis; Pomade bibir; Sabun Cuci Piring; Sabun Mandi; Sabun, sabun mandi,
sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan
sabun tangan cair; Scrub bibir; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik
untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan perawatan
kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk
tubuh; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya
kosmetik; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Semir sepatu; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir;
Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Toner; Toner
Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk keperluan kosmetik; balm rambut non-obat; bedak bayi; bedak
rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion
untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cairan pembersih; cairan pembersih untuk lensa kamera; concealer
[kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); eau de parfum; gel untuk tubuh (kosmetik); gel, semprotan, mousses dan balsem untuk
penataan rambut dan perawatan rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kit make-up; kit make-
up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang
terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik dan make-up;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; krim bibir;
krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan
balm; krim kuku; krim kulit; krim kulit tabir surya; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim
pemutih kulit; krim pengkondisi; krim tabir surya; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tubuh;
krim untuk mandi; losion rambut; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion cukur; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion
mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pembersih gigi; lotion rambut tanpa obat; lotion styling; lotion tabir surya; lotion untuk jenggot; lotion untuk perawatan tubuh;
lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; make-up [kosmetik]; make-up menghapus krim; masker kecantikan; masker kosmetik; masker kulit; masker tubuh;
masker wajah; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; minyak tubuh
untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk
kuku, rambut dan kulit; paket kosmetik wajah; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta pemutih gigi; pelembab bibir;
penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); pomade rambut; sabun cair;
sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cuci; sabun cuci tangan; scrub krim tubuh; scrub wajah;
sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan
pembersihan serba guna; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan tabir
surya; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan
setelah bercukur; self-tanning lotion [kosmetik]; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur dan
lantai; serum kecantikan; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; toner kulit; toner wajah; toner wajah
kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wax rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:38:28
540   EtiketDID2022084321

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Permata Hijau, Bellezza BSA, Jl. Permata Hijau No.106, Kec. Kby. Lama, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12210, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12210

PT Sarauke Roangas Analitika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SARAUKE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana

pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; jaket [pakaian]; kaos;
pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; sendal; sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:39:23
540   EtiketDID2022084322

730 Nama Pemohon : ANAS ZAINUR ROI
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Alamat Pemohon : DSN PAPUNGAN RT. 03 RW. 07 DESA PAPUNGAN KECAMATAN KANIGORO
KABUPATEN BLITAR, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66171

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IndoKoyah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru-Hijau_Orange-Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Satu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:40:46
540   EtiketDID2022084323

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. KOREHEK RT/RW 009/003 DESA SINDANGSARI KEC. WARUNGGUNUNG,
Kabupaten Lebak, Banten, 42352

UHRONI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEMBAR BARROKAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Putih, Kuning, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Emping (kerupuk dari melinjo)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:42:41
540   EtiketD112022084324

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Parit Baru, Rt.003 / Rw.002, Kel. Wajok Hulu, Kec. Siantan, Mempawah,
Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, 78352

PT.ZAHRA INDO GREEN FARMERS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOSTERA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Hijau, Coklat dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk; pupuk anorganik; pupuk kimia; pupuk organik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:43:07
540   EtiketDID2022084325

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kampung Pisangan No.48 RT.01/04 Ragunan Pasar Minggu, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12550

Vialina Rokhim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Vialina Kitchen
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:43:10
540   EtiketDID2022084326

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Sonokulon, Kel. Ngrambingan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur
PANJI SISWANZYACH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Michael Hans, S.H., S.E., M.Kn., LL.M.
Jl. Bengawan 6B, Surabaya, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ABAH 1981 HUSEIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah, Merah Tua, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran

Prasmanan; jasa restoran dan katering; layanan hotel dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran,
dan kafe; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria dan restoran; layanan kios makanan menjadi layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan perhotelan [layanan untuk menyediakan makanan dan minuman]; layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara;
restoran, bar dan layanan katering===
===Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau
pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Bihun Bebek; Bihun Goreng; Bihun instan; Bihun
tepung kacang instan; Bumbu Ayam Goreng Kuning; Bumbu Ayam Hainan; Bumbu Ayam Kalasan; Bumbu Ayam Saos
Inggris; Bumbu Ayam goreng Tumbar; Bumbu Ayam goreng canton; Bumbu Gulai; Bumbu Krengsengan; Bumbu Nasi Goreng
Aceh; Bumbu Nasi Goreng Jawa; Bumbu Rujak Cingur; Bumbu Tem Ayam Obat; Bumbu ayam ngohiong;
Bumbu ayam goreng; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas; Burger Daging Ayam (Sandwich); Dumpling
ayam dan udang; Gulai Pisang; Kopi Susu ; Kopi cokelat; Mantau Ayam Lada Hitam; Mie yang digabungkan dalam satu paket
dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Minuman kopi dengan atau tanpa susu;
Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam
Bakar Taliwang; Nasi Ayam Betutu; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam
Fillet Crispy; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam Geprek Cabe Hijau; Nasi Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah;
Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng Mentega;
Nasi Ayam Isi Buluh; Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Kecap; Nasi
Ayam Kecombrang; Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam Paniki; Nasi Ayam Pedas;
Nasi Ayam Penyet; Nasi Ayam Pop; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang;
Nasi Ayam Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng
tepung isi salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original); Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso
Paket Ekonomi; Nasi Goreng Jawa; Nasi Goreng Kampung; Nasi Goreng Kecombrang; Nasi Goreng Oriental; Nasi Goreng
Paket Eksekutif; Nasi Goreng Parahyangan; Nasi Goreng Seafood; Nasi Goreng Sosis; Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi Goreng
Teri; Nasi Gulai Nangka; Nasi Krengsengan Ayam; Nasi Kuning; Nasi Pepes Ayam; Nasi Pepes Ayam Bali; Nasi Rendang
Ayam Kacang Merah; Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan
(kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Nasi goreng katsu; Nasi gurih Ayam penyet; Nasi gurih
krengsengan Mercon; Nasi krengsengan mercon; Nasi krengsengan sapi; Pasta; Saus sayuran asam; Sediaan hidangan
pasta; Sediaan pasta; bihun; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; bumbu nasi goreng; bumbu nasi kuning; bumbu rujak; daun
teh; es teh; hidangan pasta; kopi; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; makan siang pra-paket
yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan penutup berbahan dasar kopi;
minuman kopi; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman
berbahan dasar kopi;; nasi goreng; nasi gulai /gule; nasi kotak; nasi kuning; pasta untuk sup; puding; puding penutup; puding
roti; saus pasta; teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:46:16
540   EtiketDID2022084327

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Permata Juanda D-24, RT/RW: 004/001, Kel. Sedati Agung, Kec. Sedati, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur, 61253

WELLY KARLAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan
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566 Arti Bahasa : - PROFOUND kelas 25 daftar no. IDM000531043
- PROFOUND kelas 25 daftar no. IDM000531044
- PROFOUND kelas 25 daftar no. IDM000855254

591 Uraian Warna : merah
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki untuk olahraga; Celana; Sweater; alas kaki; baju; dasi; gaun; ikat pinggang [pakaian]; jaket; jas; kaos; kaos kaki;

kemeja; pakaian; penutup kepala; rok; rompi; sabuk; sandal; sandal kulit; sarung; sarung tangan; sepatu; sol alas kaki; syal;
topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:47:52
540   EtiketDID2022084328

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Vancouver UA 4/18 Kota Wisata RT 002 RW 013, Limusnuggal, Cileungsi,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16820

Ikhsan Tarmizi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAPPYNAS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, kuning dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bolu nanas; Brownies Coklat; Chocolate chip cookie; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Coklat Mente ( Cookies );

Kue Gulung; Kue Lapis Legit; Kue Susu; Kue berbahan dasar tepung; Kue kering (pastri); Kue nanas; Kue pastei; Kue
tradisional; Makanan penutup; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Roti asin; Roti kecil-kecil; Roti kering; Roti manis; Roti
manis isi; Roti pastry; Roti sobek; Roti susu; Roti yang dikeringkan; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; biji
kopi yang dilapisi cokelat; brownies; cookie berlapis cokelat; irisan pai [kue kering]; kue buah; kue coklat; kue kering; kue
kering kastengel; kue pai; kue yang dikukus; kue, biskuit, kue kering; kue-kue segar; pai; pai buah; pai gurih; pai segar; pie
cokelat; roti berlapis; roti berlapis keju dan telur; roti buah; roti dan roti bun; roti gulung; roti kukus; roti segar; stik roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:48:26
540   EtiketDID2022084329

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. BABAKAN RT/RW 010/003 DESA MALABAR KEC. CIBADAK, Kabupaten
Lebak, Banten, 42357

M. RIPAI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAYA PUSPA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru dan Jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===tas *===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:49:17
540   EtiketJID2022084330

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Centennial Tower Lt. 12,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24 – 25,
Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Computrade Technology International

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INDONESIA CLOUD COMMUNITY
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Biru, oranye, hitam, dan abu – abu
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online bagi pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi,

mendapatkan umpan balik daripara anggota komunitas, membentuk komunitas virtual, terlibat dalam jejaring sosial, dan saling
bertukar dokumen; Menyediakan akses komunitas virtual online melalui internet/ponsel (mobile); jasa penyediaan forum
komunitas online, ruang obrolan, dan ruang bagi pengguna untuk memposting, mencari, melihat, menonton, berbagi,
mengkritik, menilai, dan mengomentari, pesan, komentar, konten multimedia, video, cinema, film, foto, konten audio, animasi,
gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; menyediakan forum komunitas online bagi pengguna
untuk berbagi dan menyiarkan (stream) informasi, audio, video, berita yang nyata/sebenarnya (real-time news), konten
hiburan, atau informasi, untuk membentuk komunitas virtual, dan untuk terlibat dalam jejaring sosia; menyediakan
penggunaan sementara dari aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk jejaring sosial, menciptakan komunitas
virtual, dan transmisi konten digital; penyediaan forum komunitas online bagi pengguna untuk berbagi dan mengalirkan
informasi, audio, video, konten hiburan, atau informasi, untuk membentuk komunitas virtual, dan untuk terlibat dalam jejaring
sosial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:49:37
540   EtiketDID2022084331

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya penggilingan Komplek PIK Blok B no.56 RT 004/ RW. 010 Cakung, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

Sri Wulandari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mutihijab
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===baju; pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:49:57
540   EtiketDID2022084332

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Perintis Kemerdekaan No. 115 RT 001 RW 001, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat,
46181

H. Cucun Eris Budiana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rumah Makan LM danau Lemona + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, Hitam dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Ampela ayam pedas; Ayam  ala Sihlin; Ayam Bakar; Ayam Bakar Bumbu Padang; Ayam Bakar Bumbu Rujak;

Ayam Bakar Solo; Ayam Bakar Taliwang; Ayam Balado; Ayam Bumbu Bali; Ayam Bumbu Mengkudu; Ayam Bumbu Sate;
Ayam Cabai Hijau; Ayam Cincane; Ayam Fillet Crispy; Ayam Fillet Goreng Tepung Asam Manis; Ayam Geprek Cabe Hijau;
Ayam Geprek Keju; Ayam Geprek Sambal Matah; Ayam Goreng; Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Ayam Goreng Bumbu Kuning;
Ayam Goreng disiram saos petis; Ayam Gota; Ayam Iloni; Ayam Isi Buluh; Ayam Karage; Ayam Katsu Stik; Ayam Kecap;
Ayam Kecombrang; Ayam Lada Hitam; Ayam Panggang; Ayam Paniki; Ayam Rica Rica; Ayam Serundeng; Ayam Suwir
sambal kecombrang; Ayam Taliwang; Ayam Tangkap; Ayam Tuturuga; Ayam Woku Woku; Ayam betutu; Ayam crispy isi keju
(Ayam goreng tepung isi keju); Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Ayam geprek; Ayam geprek
dengan sambal pedas berlevel; Ayam goreng Bumbu Lengkuas; Ayam goreng Kalasan; Ayam goreng jawa; Ayam goreng
tepung original; Ayam kremes; Ayam olahan ; Ayam penyet; Ayam potong dalam kemasan; Ayam rempah madu; Ayam
ungkep; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Bekakak Ayam; Daging ayam
beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Gangan Manok (makanan olahan ayam khas kalimantan); Gulai
ayam; Gulungan (lumpia) ikan atau ayam; Keripik kulit ayam; Krengsengan Ayam; Kulit Ayam Goreng Tepung; Lansyen ayam;
Makanan ringan ayam goreng; Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung; Olahan ayam kampung;
Opor Ayam; Pepes Ayam; Produk makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam; Rendang Ayam; Rendang Ayam
Kacang Merah; Rendang Ayam Suwir; Sate Ayam; Sate Sosis Ayam; Sate Telur Ayam; Semur Ayam; Tahu kering dengan
ikan/ayam; Tum Ayam; Usus Ayam Goreng Tepung; Usus ayam; ayam; ayam (tepung) asam manis (Dak-gangjeong); ayam
bumbu beku (frozen) siap saji; ayam giling; ayam goreng; ayam goreng kremes; ayam goreng rempah; ayam goreng
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tepung; ayam kecap; ayam kukus; ayam panggang; ayam pedas; ayam teriyaki; ayam yang diolah; bayam, beku; bayam,
dimasak; daging ayam; daging ayam kemasan; dak bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari ayam panggang yang diiris dan
dibumbui]; dak galbi [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari ayam tumis dalam pasta cabai yang difermentasi]; dendeng
ayam; esens ayam; fillet dada ayam; hidangan yang dimasak yang terutama terdiri dari ayam tumis dan pasta cabai yang
difermentasi (Dak-galbi); kornet ayam; kroket ayam; makanan bento terbuat dari daging/ayam; makanan pembuka beku
terutama terdiri dari ayam; makanan pengganti, yaitu pengganti daging berbahan nabati, pengganti ikan berbahan nabati, dan
pengganti daging ayam berbahan nabati; masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak,
dikeringkan, dibekukan, diawetkan; minyak bayam; mousses ayam; nugget ayam; olahan daging ayam untuk isian roti burger;
onigiri ayam; salad ayam; sate usus ayam; sayap ayam; telur ayam; terrines ayam; yakitori (daging ayam yang ditusuk khas
Jepang)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:56:05
540   EtiketJID2022084337

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kalipasir No 19 B RT.003/RW.001 Kelurahan Cikini, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10330

Rosmayanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rosmayanti by warung MM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna :  Hitam & Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Katering makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 10:58:25
540   EtiketDID2022084338

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. KAUM LEBAK RT/RW 006/008 KELURAHAN MUARA CIUJUNG BARAT KEC.
RANGKASBITUNG, Kabupaten Lebak, Banten, 42311

ABIYYU RAIHAN TSABIT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JENK EN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman sari buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:01:07
540   EtiketJID2022084341

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Br. Dinas Anggasari Kelod, Munduk Temu, Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali,
82163

Ni Made Deni Keristina, S.E

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ahmad Al Fauzi S.H
AFS LAW  Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE LOTUS SPA EXPERIENCE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan merek
591 Uraian Warna : Hijau; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan pijat kaki; layanan spa sehari; memberikan informasi di

bidang kesehatan dan kesejahteraan; memberikan informasi terkait layanan salon kecantikan; perawatan kesehatan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:01:11
540   EtiketDID2022084342

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Permata Juanda D-24, RT/RW: 004/001,
Kel. Sedati Agung, Kec. Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61253

WELLY KARLAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : - PROFOUND kelas 25 daftar no. IDM000531043
- PROFOUND kelas 25 daftar no. IDM000531044
- PROFOUND kelas 25 daftar no. IDM000855254

591 Uraian Warna : merah
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki untuk olahraga; Celana; Sweater; alas kaki; baju; dasi; gaun; ikat pinggang [pakaian]; jaket; jas; kaos; kaos kaki;

kemeja; pakaian; penutup kepala; rok; rompi; sabuk; sandal; sandal kulit; sarung; sarung tangan; sepatu; sol alas kaki; syal;
topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:01:16
540   EtiketJID2022084343

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Panglima Polim Raya No.28
 Pulo-Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. DWIMUKTI  INTI  BOGA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yulius Susanto Cung S.H., M.H.,
Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEER & BARREL + LOGO BB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===hiburan dan kegiatan olahraga; jasa klub musik; layanan klub malam; mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan;

pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik dan klub malam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:01:35
540   EtiketDID2022084344

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MENTARAMAN DANDER RT. 003 RW. 005 DESA TALUN KECAMATAN TALUN
KABUPATEN BLITAR, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66183

WAHIDATUN NI'MAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Libalibi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Liba Libi adalah Singkatan dari Lillah Billah Lirrosul Birrosul yang artinya apa yang kita lakukan semua
karena Alloh dan semua itu dilakukan atas kuasa dan dengan kehendak Alloh SWT serta diniatkan
mengikuti jejak tuntunan Rosululloh

591 Uraian Warna : Hijau-Kuning-Merah-Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Berondong jagung; Jagung goreng; Kerupuk jagung; Kue semprong;

Makanan untuk sarapan terbuat dari jagung; Nasi Jagung; Pastel berisi daging dan sayuran; Pastel daging; Sagon (Kue); biji
jagung sedang dipanggang; brondong jagung; jagung giling; keripik jagung; keripik tortilla jagung; ketel jagung [popcorn];
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makanan ringan berbahan dasar jagung; marning jagung; pastel; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:01:44
540   EtiketJ102022084345

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sidotopo Wetan Mulya 1/39 RT.007 RW 006 Ds.Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran,
Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60128

ZAHRINA QURROTA A YUN, S.A

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZEA CATERING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : EMAS, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan

minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa
pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran;
Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan
restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin
dan layanan bar makanan ringan; Kantin; Katering makanan dan minuman; Layanan katering termasuk layanan katering
keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan katering untuk
menyediakan makanan pizza; Penyediaan katering; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; bar dan
layanan katering; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; jasa informasi, saran
dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering
bisnis; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan
jasa katering; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering
khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran, pengecapan dan acara publik; jasa katering khusus memotong ham
dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga
pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan
minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa restoran dan katering; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan
dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering
makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering untuk penyediaan
makanan dan minuman; katering yang menyediakan makanan dan minuman; layanan kafetaria dan kantin; layanan kantin;
layanan kantin swalayan; layanan katering keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China
atau masakan Oriental lainnya; layanan katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan
masakan Spanyol; layanan katering untuk menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk menyediakan
masakan vegan; layanan katering untuk panti jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering untuk
rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan katering
untuk sekolah; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk
sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan snack-bar dan kantin; menyediakan layanan katering makanan dan minuman
berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga,
konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan
layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman
untuk fasilitas pameran dan adil; pemesanan jasa katering; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar
melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering
dan bar melalui situs web; restoran, bar dan layanan katering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:02:06
540   EtiketDID2022084346

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Citra raya blk E2/40, Kabupaten Tangerang, Banten, Banten
Robin Riduan, SH., M.Kn kuasa dari PT. Grahabuana Cikarang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Robin Riduan S.H., M.Kn
Citra Raya Jalan Verdi Barat Blok E2/40

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CORRECTIO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : abu-abu dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 19, 36, 37, 39, 41, 43, 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa marketing untuk mempertemukan
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penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio
visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Perkumpulan Asosiasi Seles
Marketing; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil;
Toko minuman panas dan dingin; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi
komersial secara online; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas,
kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan),
celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats),
topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan
figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan;
layanan telemarketing; layanan toko ritel menampilkan kacamata; pengecer toko serba ada; toko roti===
===Rumah Gudang; gudang kebun dari kayu; gudang kebun, bukan dari logam; gudang penyimpanan pra-pabrikasi, bukan
dari logam; gudang penyimpanan, bukan dari logam===
===Jasa advis terkait investasi dalam real estate, aset terkait real estate, hutang terkait real estate dan sekuritas yang
didukung oleh real estate, aset terkait real estate atau utang terkait real estate; Penyewaan kantor, real estate, dan
apartemen; Valuasi dalam bidang real estate; investasi Real Estate; jasa manajemen untuk real estate; jasa pinjaman dan
hipotek real estate; manajemen investasi terkait dengan investasi dalam real estate, aset terkait real estate atau utang terkait
real estate, dan sekuritas yang didukung oleh real estate, bunga dalam real estate, aset terkait real estat atau utang terkait
real estate; mengelola reksa dana, dana investasi lahan yasan (real estate investment trusts / REITS), dan dana lainnya yang
meliputi real estate, aset terkait real estate, utang terkait real estate atau sekuritas yang didukung oleh atau real estate, bunga
dalam real estate, aset terkait real estate, atau terkait real estate utang; penyewaan kantor, real estate dan apartemen;
penyewaan toko yang bebas bea [real estate]===
===layanan konsultasi di bidang konstruksi, perbaikan, restorasi, pemeliharaan dan pemasangan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pembangunan dan perbaikan bandara dan fasilitas bandara; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pembangunan pekerjaan umum; pemasangan utilitas di lokasi konstruksi; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan
peralatan dan peralatan untuk digunakan dalam pembangunan jalan; pembangunan dan perbaikan gudang; pembangunan
menara telekomunikasi; pembangunan pabrik; pembangunan pameran dagang dan stan pameran; pembangunan pelabuhan;
pembangunan pembangkit listrik energi gelombang; pembangunan sunroom; penyewaan mesin konstruksi pneumatik atau
hidrolik, alat dan peralatan; penyewaan mesin, alat dan peralatan pneumatik atau hidrolik untuk digunakan dalam konstruksi;
penyewaan mesin, peralatan, dan peralatan untuk digunakan dalam konstruksi bangunan; penyewaan perancah, platform,
cetakan dan mesin untuk digunakan dalam konstruksi; perbaikan konstruksi dan mesin pertanian; perbaikan mesin konstruksi;
perbaikan mesin konstruksi dan peralatan konstruksi; perbaikan peralatan konstruksi===
===informasi pergudangan; jasa logistik yang terdiri dari pengangkutan dan pergudangan barang; layanan pengepakan,
pengemasan dan pergudangan; layanan pergudangan yang berkaitan dengan penyimpanan, pengemasan dan pengiriman
barang; memberikan informasi terkait layanan pergudangan; penyediaan layanan dan fasilitas pergudangan; pergudangan;
pergudangan barang; pergudangan didinginkan===
===Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan
langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio,
konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya,
rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran,
televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema
pertunjukan dan film televisi; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart,
sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara,
menunggang kuda; Layanan taman bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak;
Memberikan informasi terkait rekreasi; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang
fasilitas trampolin; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan
hiburan dan rekreasi; Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Taman hiburan dengan wahana
yang dapat dinaiki dan dengan tema; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan di
alam taman air dan pusat hiburan; informasi tentang kegiatan rekreasi; jasa hiburan wisata dalam air; layanan budaya,
pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan kamp rekreasi; layanan liburan dan rekreasi; layanan
rekreasi; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan; melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara hiburan; mengatur
dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan
industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan snorkeling; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga,
pendidikan dan rekreasi; menyediakan fasilitas taman hiburan; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air
untuk tujuan rekreasi; menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan;
pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana
untuk keperluan pertunjukan; penyediaan pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan
taman bermain anak-anak di stasiun layanan; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan pameran di bidang
hiburan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; produksi hiburan audio;
produksi hiburan langsung; produksi pertunjukan taman hiburan; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan
layanan taman hiburan; Jasa pengelolaan kolam renang dan perlengkapannya yaitu: penyewaan baju untuk renang, ban untuk
renang, pelampung untuk renang; Kursus golf; Layanan taman bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan
untuk anak-anak; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin;
Penyediaan fasilitas bermain di kolam renang; Penyediaan fasilitas rekreasi, instruksi dan peralatan untuk kolam renang,
bersepeda, golf, olahraga air, menunggang kuda, bermain ski dan akses pantai; hiburan dalam sifat turnamen golf; instruksi
golf; instruksi kebugaran golf; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang
kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur, kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; klub kesehatan, yaitu,
penyediaan fasilitas fitnes dan olahraga atau latihan; klub kolam renang; layanan pelatihan kesehatan, yaitu, menyediakan
layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), kebugaran (fitness),
kesehatan mental, dan pengendalian (management) kondisi medis kronis; mengatur turnamen golf profesional; menyediakan
catatan pertunjukan olah raga untuk golf; menyediakan fasilitas kolam renang; menyediakan kelas di bidang kebugaran
(fitness) dan latihan/olah raga; menyediakan kolam renang; menyediakan situs web (website) yang menampilkan video yang
telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness);
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organisasi kompetisi golf; organisasi turnamen atau kompetisi golf profesional; organisasi turnamen golf; pelatihan kesehatan,
yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun layanan; penyelenggaraan
kelas fitness; penyelenggaraan kompetisi golf profesional; penyewaan kolam renang===
===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan
minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel;
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Layanan pemesanan dan layanan
reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan perhotelan (hospitality); Layanan restoran yang diberikan dalam
kerangka kerja waralaba; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Restoran Masakan Korea;
Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; cafe yang menyediakan
makanan dan minuman berbahan dasar kelor; jasa konsultasi di bidang perhotelan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-
kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; layanan cafe
keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan;
layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; penyediaan informasi dalam bidang
hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran,
katering dan bar melalui situs web; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk
wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara
untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyewaan hiasan dinding untuk hotel; reservasi kamar
hotel dan penginapan sementara===
===Klinik Mata; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Layanan klinik medis yang menyediakan obat-obatan China, perawatan
kesehatan sehubungan dengan obat-obatan China; Rumah sakit; Rumah sakit Ibu dan Anak; Rumah sakit jasa pembuahan
dalam tabung; Rumah sakit kekhususan; Rumah sakit umum; Rumah sakit untuk pemulihan; klinik khitan/sunat; layanan klinik
gigi; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan penitipan siang
hari klinik medis untuk anak-anak yang sakit; layanan rumah sakit; layanan rumah sakit hewan peliharaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:03:27
540   EtiketDID2022084347

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Jembatan Rt 007 / Rw 014, Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta

Rahma Sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UHA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===bawang goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:05:39
540   EtiketDID2022084348

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: FLAT/RM A, 32 / F, COFCO TOWER, 262 GLOUCESTER ROAD, CAUSEWAY
BAY, HONG KONG

YASHILI INTERNATIONAL GROUP LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Budi Rahmat S.H.,
Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUTRIALL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : NUTRIALL = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5, 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Obat pencuci darah; Serat untuk diet; celana popok bayi; enzim untuk suplemen diet; makanan untuk bayi; obat-obatan

untuk keperluan dokter hewan; sediaan untuk pembasmi hama; susu bubuk untuk keperluan nutrisi bagi bayi; tambalan
suplemen vitamin; tepung lakteal untuk bayi===
===Hasil produksi susu; Sediaan kacang; Telur; buah-buahan, kaleng; camilan berbahan dasar buah kering; keju; krim; lemak
yang bisa dimakan; makanan ringan berbahan dasar sayuran; sayuran, dikeringkan; susu bubuk*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:06:06
540   EtiketDID2022084349
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tanjung Selor No. 14, RT 011, RW 006, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

JOVAN NATHANIEL LESMANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Justisiari P. Kusumah S.H.
KMO Building Floor 05 Suite 502  Jalan Kyai Maja N0 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SENKO CURRY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah-buahan yang dibekukan; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Kentang yang

dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak, jamur yang dikalengkan, dikeringkan atau dimasak, unggas, ikan dan
makanan laut olahan, semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli, olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak, dibekukan atau
didehidrasikan; Krim kocok beku; Krim kocok beku bukan dari susu; Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan
makanan penutup, beku atau tidak beku, siap pakai atau tidak siap pakai berbahan dasar susu; Makanan beku terutama terdiri
dari pengganti daging; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan,
dibekukan atau dimasak; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari buah-buahan; Makanan pembuka beku terutama terdiri
dari daging; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari sayuran; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan
yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus
buah dan sayuran; Makanan yang terbuat dari daging; Produk daging yang dibekukan; Produk susu dalam bentuk bubuk
untuk membuat yoghurt beku; Sayuran yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak; bahan makanan siap saji
yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan,
dibekukan atau dimasak; bahan makanan yang dikeringkan atau dibekukan yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran
segar; bawang putih beku; buah beku; buah dan sayuran beku; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan
dan dimasak; daging beku; daging beku-kering; hidangan kari yang sudah dimasak sebelumnya; hidangan utama beku yang
telah dikemas sebelumnya yang sebagian besar terdiri dari makanan laut; kaldu beku; kentang beku olahan; kentang goreng
yang dibekukan; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan laut beku; makanan olahan
sayuran segar atau beku yang dicincang dan dibentuk bulat pipih; makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam;
makanan pembuka beku terutama terdiri dari makanan laut; makanan pembuka beku yang sebagian besar terdiri dari
makanan laut; makanan pengganti daging yang dibekukan; makanan penutup terbuat dari yogurt, selain yogurt beku;
makanan penutup yang dibuat dari susu, selain es krim atau yoghurt beku; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari
ikan; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari unggas; masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam
yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; nugget ayam; otak-otak; sayuran beku; sayuran beku olahan; sayuran
beku-kering; sup kari yang sudah dimasak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:07:06
540   EtiketDID2022084350

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Kalasan dalam No.2 RT.005/RW.002 Kelurahan Pegangsaan, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10320

Rosnaeni

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Naeni
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:07:20
540   EtiketDID2022084351

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Serang KM 21,5 No.2A Kp. Kawidaran, Cibadak - Cikupa, Tangerang -
Banten, Kabupaten Tangerang, Banten

PT. DIDA INTERNATIONAL TRADING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : Moi
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===AC panel untuk digunakan dalam walk-in pendingin; ALAT PENGERITING RAMBUT LISTRIK; Alat penghangat kaki

elektrik Jepang untuk keperluan rumah tangga; Bagian untuk peralatan pendingin udara; Box Hidran dari logam; Filter udara
untuk peralatan pendingin udara; Fitting lampu; Freezer display; Hidran untuk dapur; Instalasi pemanas air; Karpet-karpet
yang dipanaskan dengan listrik untuk keperluan rumah tangga; Keran; Keran air minum; Keran ledeng; Keran untuk pipa;
Kipas
ventilasi; Kipas angin; Kipas angin; Kipas angin; Peralatan untuk memasak, memanaskan, merebus dan memanggang
makanan; Ventilator; alat masak berbentuk cincin untuk mempersiapkan makanan (cooking rings); alat pemanas; alat pembuat
teh dan kopi listrik; alat pendingin; aparatus pembangkit uap; boiler listrik; ceret, listrik; extractors [ventilasi atau pendingin
udara]; filter untuk tudung extractor; induksi listrik (ranges listrik); instalasi dan freezer pendingin; instalasi pemanas; instalasi
pendingin udara; kipas angin [AC]; kipas ventilasi; kompor [alat pemanas]; kompor gas; kompor induksi; kompor lambat listrik;
kompor listrik; kompor tanam; kompor tekanan, listrik; lemari display freezer; lemari es; lemari pendingin; mesin dan peralatan
es; mesin pembuat roti; mesin penggorengan; oven listrik; oven memanggang; oven microwave; oven pemanggang roti listrik;
oven udara panas; panci, listrik; pelembab; pemanas air; pemanas air instan; pemanas air penyimpanan; pemanas air tenaga
surya; pemanas rendam; penanak nasi; pendingin udara; pengering binatu, listrik; pengering tangan; penghangat makanan
listrik; pengumpul panas matahari [pemanas]; penurun lembab; penurun udara; peralatan memasak; perapian; sistem udara
panas matahari untuk keperluan pemanasan; sterilisasi uap; stockpots listrik; tudung ventilasi untuk kompor; tungku perapian
listrik; wajan listrik; wastafel dapur.; Kipas untuk peralatan AC; Kipas ventilasi; Kompor–kompor gas; Kulkas freezer; LAMPU
HIAS; Lampu CFL/LHE  / lampu hemat energi; Lampu Colen; Lampu Depan Untuk Motor; Lampu Iklan; Lampu LED; Lampu
Pijar; Lampu belajar; Lampu gantung plafon; Lampu listrik dan peralatan penerangan lainnya; Lampu malam; Lampu meja;
Lampu mobil; Lampu perangkap serangga; Lampu pintar; Lampu sorot; Lampu spot; Lampu surya; Lampu tegak; Lampu untuk
di dinding; Lampu untuk penerangan rumah; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); Lemari es; Mesin es; Mesin kopi
bubuk; Mesin kopi ekspreso; Mesin kopi espresso; Mesin lampu LED; Mesin pemanggang biji kopi; Mesin pendingin; Obor;
Oven dapur listrik; Panggangan; Pemurni air; Penerangan LED; Penerangan pemancar cahaya [LED]; Penguap kain;
Peralatan  sterilisasi; Peralatan dan instalasi pendingin; Peralatan pendingin udara jendela; Peralatan untuk pemanas dan
penyediaan air; Perlengkapan lampu langit-langit; Pintu udara; Pipa instalasi AC; Pipa untuk instalasi gas; Regulator gas;
Ruang pendingin; Saringan kopi (listrik); Saringan untuk air minum; Unit AC yang
dipasang di jendela; Ventilator; Wajan listrik; alat dan mesin penyaring udara; alat pemanas dan pendingin untuk
mengeluarkan minuman panas dan dingin; alat pemanggang; alat pemurni air; alat penyaringan dan sterilisasi air; alat
sterilisasi untuk botol bayi; bak mandi; blower rambut; bohlam indikator kendaraan; bola lampu; bola lampu LED; bola lampu
elektrik; bola tangki toilet; ceret teh, listrik; ceret, listrik; dispenser air panas listrik; dispenser minuman, listrik; elemen
pemanas; filter air; filter akuarium; filter kran; freezer; hidran; hidran kebakaran; instalasi AC; instalasi AC sentral; instalasi
mandi mandi; instalasi pemanas [air]; instalasi pemurni air; instalasi pencahayaan; instalasi pendingin air; instalasi untuk
penerangan jalan; katub keran; katup air; katup hidran  dari Logam; katup pipa air; kepala shower; keran; keran *; keran air;
keran saluran pipa; keran untuk bak cuci; keran untuk pipa; ketel; ketel logam, listrik; ketel uap; kipas angin [AC]; kipas angin
listrik; kipas angin ruangan; kipas langit-langit; kipas pendingin; kompor [aparat pemanas]; kompor bertekanan; kompor gas;
kompor listrik; kompor memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; kompor minyak; kompor portable; korek api gas; kotak
lampu; kran hemat air; kran otomatis; kulkas-freezer; lampu akuarium; lampu bertenaga surya; lampu bolam; lampu buku;
lampu depan otomotif; lampu halogen; lampu jalan; lampu keamanan; lampu kendaraan; lampu kerja; lampu keselamatan;
lampu lampu; lampu langit-langit; lampu lilin; lampu lilin LED; lampu listrik; lampu listrik untuk pohon Natal; lampu malam;
lampu meja; lampu minyak; lampu neon; lampu panggung dan lampu lentera; lampu pencahayaan foto ulang; lampu
penerangan; lampu pijar; lampu proyeksi LED; lampu reflektor; lampu sepeda motor; lampu sorot; lampu standar; lampu
studio; lampu surya; lampu tabung; lampu tenaga surya; lampu untuk mobil; lampu utilitas portabel; lemari es; lemari es listrik;
lemari freezer; lemari pendingin; lentera listrik; light-emitting diode [LED] lampu; membuat mesin es batu; mesin dapur listrik;
mesin kopi otomatis; mesin pembuat teh; mesin pendingin; mesin popcorn; oven listrik; oven memasak; oven memasak listrik;
oven memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; oven microwave; oven pemanggang roti listrik; oven roti; oven, termasuk
portabel; pabrik pengolahan limbah; panci masak listrik untuk keperluan rumah tangga; panggangan listrik; panggangan, listrik;
pemanas; pemanas air; pemanas air dalam wadah; pemanas air listrik; pemanas air panas; pemanas kipas; pemanas
minuman, listrik; pemanas udara; pemanas/kipas; pemanggang barbekyu; pemantik gas; pembersih udara untuk keperluan
rumah tangga; pembersih udara, listrik; pembuat es krim listrik; pembuat kopi listrik; pembuat sandwich, listrik; pembuat waffle
listrik; pendingin ruangan; pengatur pancuran air bukan elektronik; pengering jatuh untuk mencuci; pengering tangan;
penghangat piring listrik; penghangat tempat tidur; penurun udara; penyaring untuk aquarium; peralatan dan instalasi pasokan
air; peralatan memasak elektrik; peralatan untuk bak cuci, bak dan bak mandi; peralatan untuk instalasi penyediaan air;
peralatan ventilasi; perlengkapan lampu LED; perlengkapan pencahayaan dalam ruangan; perlengkapan pipa kamar mandi;
rak pengering listrik untuk mengeringkan pakaian; reflektor kendaraan; rice cooker industri; roaster; saringan air.; saringan
wastafel; sauna pemanas; senter; senter elektrik; senter untuk tujuan pencahayaan; septic tank; shower genggam; tabung
pencahayaan; toilet; toilet kompos; toilet portable; tungku; tungku pembakaran kayu; udara filter untuk unit AC; unit AC; unit
AC perumahan; unit penanganan udara; wastafel untuk digunakan mencuci tangan di ruang bedah;  alat sterilisasi air;  keran
air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:07:32
540   EtiketJID2022084352

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Centennial Tower Lt. 12,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24 – 25,
Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Computrade Technology International
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INDONESIA CLOUD COMMUNITY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Biru, oranye, hitam, dan abu – abu
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pelatihan; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; melakukan lokakarya dan seminar; memberikan

informasi berkaitan dengan organisasi pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan
aktifitas budaya, kontes dan permainan; pelatihan dalam desain dan pengembangan perangkat lunak komputasi awan;
pelatihan dalam pengoperasian perangkat lunak komputasi awan; pelatihan di bidang komputasi awan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:07:35
540   EtiketDID2022084353

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Siliwangi Gg. Jayaniti 2 no.17 RT 02/RW 05 Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole,
Kota Sukabumi, Jawa Barat, 43113

Yuli Suharlina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bayulie
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau tua, hijau muda, Kuning, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jus lemon [minuman]; Lemon (sirup); Minuman jeruk nipis dan sereh; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan

minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:07:36
540   EtiketDID2022084354

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RSI FAISAL RAYA BLOK 25 B NO.6, RT.009/RW.002, DESA BANTA-
BANTAENG, KECAMATAN RAPPOCINI, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90222

MENTARIDIAS DWI PUTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: djarum djahit
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim mata; Sabun untuk muka; Serum kecantikan (kosmetik); kapas kecantikan; krim anti-penuaan untuk keperluan

kosmetik; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim kulit; krim malam; krim pelembab, lotion
dan gel; krim siang; kulit mengklarifikasi; losion  untuk kulit; losion untuk tubuh; losion wajah; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion tahan usia; masker kecantikan wajah; pelembab kulit; sediaan berjemur; susu kecantikan; toner
kulit; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:08:47
540   EtiketJID2022084355

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Panglima Polim Raya No.28
 Pulo-Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. DWIMUKTI  INTI  BOGA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yulius Susanto Cung S.H., M.H.,
Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEER & BARREL + LOGO BB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa akomodasi sementara; Jasa bar; Jasa penyediaan makanan dan minuman; jasa kafe; jasa restoran; layanan lounge

koktail; layanan wine bar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:10:14
540   EtiketDID2022084356

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Elang Laut F10, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470
PT. CITRA KOALA INTERNASIONAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: XUTI  health and life
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat, hijau, biru, biru tua, oranye (jingga).
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Pijat Listrik; Alat pijat bekam elektrik untuk keperluan rumah tangga; Alat pijat estetika berfrekuensi tinggi untuk kulit

(bukan untuk keperluan medis); Alat pijat estetika terbuat dari bahan Grafena (medis); Alat pijat estetika untuk keperluan
industry (untuk tujuan medis); Alat pijat estetika untuk kulit untuk penggunaan medis; Alat pijat kecantikan untuk penggunaan
komersial; Alat pijat kulit listrik untuk keperluan rumah tangga; Alat pijat listrik portabel (medis); Alat pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga (untuk tujuan medis); Alat pijat listrik untuk tubuh untuk keperluan estetika (medis); Alat pijat terbuat dari bahan
Grafena; Alat pijat ultrasonik (Medis); Aparatus listrik pijat wajah untuk keperluan estetika dan rumah tangga (medis); Kasur
pijat untuk tujuan medis; Kursi pijat; Mesin listrik pengelupas kulit wajah untuk keperluan rumah tangga; Peralatan Terapi Yang
Menggabungkan Fasilitas Pijat; Peralatan dan perlengkapan pijat dan mobilitas; Peralatan pijat; Peralatan pijat dengan
menggunakan getaran; Peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga untuk tujuan kecantikan; Pistol pijat listrik; alat Pijat
Estetika, Listrik; alat pijat estetika untuk menghilangkan kerutan kulit; alat pijat listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pijat
manual; alat pijat perawatan kulit; alat pijat wajah; alat-alat dan instrumen-instrumen perawatan kecantikan listrik untuk
keperluan rumah tangga; alat-alat pembersih kulit kepala listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat pembersih wajah listrik
untuk keperluan rumah tangga; alat-alat penghisap listrik untuk kotoran yang menyumbat pori untuk keperluan rumah tangga;
aparatur bungkus pijat panas; aparatur pijat kaki; bergetar bantal kursi pijat; bola pijat; genggam rol pijat; gurneys rumah sakit;
instrumen untuk pijat; meja resep untuk penggunaan rumah sakit; mendalam bola pijat jaringan; mitt pijat; peralatan-peralatan
facial listrik untuk keperluan rumah tangga; peralatan-peralatan facial menggunakan gelombang ultrasonik untuk keperluan
rumah tangga; peralatan-peralatan wajah bertenaga baterai untuk keperluan rumah tangga; pijat aparat bahu; pijat aparat
estetika; pijat aparat estetika untuk digunakan di salon kecantikan; pijat aparat estetika, listrik, untuk keperluan rumah tangga;
pijat aparat genggam; pijat aparat kembali; pijat aparat leher; pijat aparat listrik untuk keperluan rumah tangga; pijat aparat
listrik untuk penggunaan pribadi; pijat aparat non-listrik; pijat aparat untuk penggunaan pribadi; pijat aparat untuk tujuan medis;
pijat kursi dengan built-in pijat aparat; pijat shiatsu bantal; pijat tongkat; rol busa pijat; rol pijat; sabuk pijat shiatsu; sarung
tangan bulu kuda untuk pijat; sarung tangan untuk pijat; shiatsu kursi pijat; tabel pemeriksaan untuk keperluan rumah sakit;
vibrator pijat listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:12:47
540   EtiketDID2022084357

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apt. P. Mutiara Twr. Aru Lt. 11/8, RT. 010 RW. 016, Kel. Pluit Kec. Penjaringan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

LIZA DJONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PHYLLO     +  logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bedak padat untuk wajah; Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk

kosmetik; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk spa; Krim Badan
area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim rambut; Krim
untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah dan kulit; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair;
Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion jerawat; Parfum,
eau de toilette; Pasta gigi dan obat kumur; Pomade alis; Pomade bibir; Sabun Cuci Piring; Sabun Mandi; Sabun, sabun mandi,
sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan
sabun tangan cair; Scrub bibir; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik
untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan perawatan
kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk
tubuh; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya
kosmetik; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Semir sepatu; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir;
Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Toner; Toner
Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk keperluan kosmetik; balm rambut non-obat; bedak bayi; bedak
rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion
untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cairan pembersih; cairan pembersih untuk lensa kamera; concealer
[kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); eau de parfum; gel untuk tubuh (kosmetik); gel, semprotan, mousses dan balsem untuk
penataan rambut dan perawatan rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kit make-up; kit make-
up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang
terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik dan make-up;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; krim bibir;
krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan
balm; krim kuku; krim kulit; krim kulit tabir surya; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim
pemutih kulit; krim pengkondisi; krim tabir surya; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tubuh;
krim untuk mandi; losion rambut; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion cukur; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion
mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pembersih gigi; lotion rambut tanpa obat; lotion styling; lotion tabir surya; lotion untuk jenggot; lotion untuk perawatan tubuh;
lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up menghapus krim; masker kecantikan; masker kosmetik; masker
kulit; masker tubuh; masker wajah; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan
lotion; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; paket kosmetik wajah; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta
pemutih gigi; pelembab bibir; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush);
pewarna Rambut; pewarna rambut; pomade rambut; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cuci; sabun cuci tangan; scrub krim tubuh; scrub wajah; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga;
sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku;
sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan untuk ban dan
roda mobil; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan tabir surya; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan, termasuk krim,
gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; self-tanning lotion [kosmetik]; semir lantai; semir
mobil; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur dan lantai; serum kecantikan; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan
semprotan; toner kulit; toner wajah; toner wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wax rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:13:00
540   EtiketDID2022084358

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Permata Juanda D-24, RT/RW: 004/001,
Kel. Sedati Agung, Kec. Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61253

WELLY KARLAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : - PROFOUND kelas 25 daftar no. IDM000531043
- PROFOUND kelas 25 daftar no. IDM000531044
- PROFOUND kelas 25 daftar no. IDM000855254

591 Uraian Warna : merah
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki untuk olahraga; Celana; Sweater; alas kaki; baju; dasi; gaun; ikat pinggang [pakaian]; jaket; jas; kaos; kaos kaki;

kemeja; pakaian; penutup kepala; rok; rompi; sabuk; sandal; sandal kulit; sarung; sarung tangan; sepatu; sol alas kaki; syal;
topi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:13:49
540   EtiketDID2022084359

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Neo Soho Residence Unit 3117, Lt.31 Podomoro City, Jl. Letnan Jenderal Suwondo
Parman
Kav. 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, DKI
Jakarta

PT. Senindo Kaya Abadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CPVCPro
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===pipa air untuk instalasi sanitasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:14:03
540   EtiketDID2022084360

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 20-3, Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo
NIKKISO CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Prudence Jahja S.H.,LL.M
Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur
Kavling 126

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NIKKISO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : NIKKISO = Nama badan hukum Pemilik Merek.
591 Uraian Warna : Biru dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kemasan pendingin dan pemanas diisi dengan bahan kimia yang bereaksi saat memanasakan dan mendinginkan tubuh;

Lampu listrik dan peralatan penerangan lainnya; Mesin pengering kuku untuk salon kecantikan; Penguap kain; Peralatan-
peralatan electrothermic rumah tangga; alat distilasi untuk proses kimia; alat pemanas bertenaga energi surya; alat pemurni
air; aparat AC; aparat AC untuk keperluan industri; aparat dan instalasi memasak; aparat pemanas; aparatur disinfektan;
aparatur pemurni udara; aparatur penghilang bau udara; aparatur sterilisasi udara; aparatus pengeringan makanan ternak;
aparatus pengeringan untuk proses kimia; aparatus penghasil uap; bak cuci dapur; bak mandi; baskom sampo untuk
penggunaan di tempat pangkas rambut; bejana kakus gaya Jepang; berdiri bebas lentera kertas; boiler industri; botol air
panas; cerobong asap lampu; dispenser disinfektan untuk toilet; evaporator untuk proses kimia; industri mesin pengeringan
hidangan; industri oven memasak; insenerator sampah; kamar mandi prefabrikasi yang dijual sebagai satu kesatuan; kapal
uap rambut untuk digunakan di salon kecantikan; katup pengendali ketinggian di tangki; keran air; keran saluran pipa; lampu
gas; lampu minyak; lemari es pendingin untuk keperluan rumah tangga; lentera kertas portable; mangkuk toilet; mangkuk toilet
dan kursi dijual sebagai satu unit; meja dapur dengan wastafel yang terintegrasi untuk penggunaan komersial; mesin dan
peralatan pembeku untuk keperluan industri; mesin pengering pakaian; non-portabel es dada untuk keperluan rumah tangga;
panci pemanas; panci pemanasan non-listrik untuk tidur; pemanas air berbahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga;
pemanas air tenaga surya; pemanas masakan non-elektrik untuk keperluan rumah tangga; pembersih udara, listrik; pemurni
udara industri; pengering rambut untuk digunakan di salon kecantikan; penghangat saku; penghangat saku Jepang diisi
dengan bahan bakar; penukar panas untuk proses kimia; peralatan memasak elektrik; peralatan penghilang kuman pada
piring saji untuk keperluan industri; reaktor nuklir; recuperators untuk proses kimia; saringan-saringan (filters) air keran rumah
tangga, bukan elektrik; saringan-saringan (filters) untuk tangki-tangki pengolahan limbah untuk keperluan rumah tangga; septic
tank untuk keperluan industri; septic tank untuk keperluan rumah tangga; steamer rambut untuk salon kecantikan; sterilisasi;
sterilisasi susu; tangki pengolahan air limbah; tungku industri; unit toilet stool dengan semprotan air pencuci; ventilasi [AC]
instalasi untuk kendaraan;  alat pembersih untuk keran air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:15:44
540   EtiketDID2022084361

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK PERUMAHAN GRIYA BIDURI, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan
PT DIAN SAYYED KOSMETIKA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DIAN SAYYED
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;

Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum Mata (kosmetik);
Serum kecantikan (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); body scrub untuk keperluan
kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim non-obat untuk scrub wajah; krim retinol untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; masker pembersih untuk tubuh; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk
membersihkan wajah; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; scrub krim tubuh; serum anti-penuaan untuk wajah;
serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:17:04
540   EtiketJID2022084362

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BFI Tower Sunburst CBD Lot 1.2,
Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City, Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan, Banten

PT. SOLUSI INTEGRASI PRATAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ruang Properti + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Ruang Properti + Logo : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Emas dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang

industri Properti (Real Property); Penyewaan kantor, real estate, dan apartemen; agen perumahan; broker real estat; investasi
keuangan di bidang real estat; investasi properti dan layanan manajemen; jasa agen real estat; jasa agen real estat untuk
penyewaan properti; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan bangunan; jasa agen real estat
yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan tanah; jasa investasi real estat dalam bentuk pembelian dan penjualan real
estat untuk orang lain; jasa manajemen aset properti; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan bangunan komersial;
jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan kompleks bangunan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan
penggunaan bersama real estat yang disewakan untuk jangka waktu tertentu; jasa manajemen real estat yang berkaitan
dengan perumahan; jasa manajemen untuk real estate; jasa penyewaan apartemen; jasa penyewaan apartemen berperabot;
jasa penyewaan apartemen dan kantor; jasa penyewaan apartemen di komunitas apartemen; jasa penyewaan apartemen,
rumah, tempat komersial dan kantor; jasa penyewaan bangunan/gedung dan penyediaan informasi yang berkaitan
dengannya; jasa penyewaan bangunan/gedung untuk hunian permanen; jasa penyewaan real estat; jasa penyewaan ruang
kantor; jasa penyewaan rumah; jasa penyewaan tempat bisnis; keuangan, investasi dan manajemen aset real estat; konsultasi
real estat; layanan agen real estat yang berkaitan dengan mencari apartemen untuk orang lain; manajemen real estat;
manajemen real estat dan perumahan; manajemen real estat dari properti sewaan; manajemen real estat properti komersial;
memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui Internet; memberikan daftar real estat dan informasi real estat
melalui database komputer; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui situs web; memberikan informasi di
bidang real estat melalui Internet; memberikan informasi real estat; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan
properti dan tanah; memberikan saran yang berkaitan dengan investasi real estat; penyewaan kantor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:17:24
540   EtiketJID2022084363

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Panglima Polim Raya No.28
 Pulo-Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. DWIMUKTI  INTI  BOGA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yulius Susanto Cung S.H., M.H.,
Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEER & BARREL + LOGO BB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub

malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor
timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu
manajemen dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran,
kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu),
klub rekreasi resor, klub liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat
kediaman pribadi, hak penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:17:39
540   EtiketDID2022084364

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bukit Agung No. 5, Ngesrep, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
REDI NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BANGGA dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, ORANGE, HITAM, PUTIH, HIJAU, ABU-ABU, KREM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Asam Sunti (bumbu; Bawang dayak kering (Bumbu); Biji olahan digunakan sebagai bumbu; Biji-bijian olahan yang

digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Bumbu Acar Kuning; Bumbu Asam Padeh; Bumbu Ayam Goreng
Kuning; Bumbu Ayam Goreng ; Bumbu Ayam Hainan; Bumbu Ayam Kalasan; Bumbu Ayam Panggang; Bumbu Ayam Saos
Inggris; Bumbu Ayam goreng Tumbar; Bumbu Ayam goreng canton; Bumbu Bacem ( Tahu dan Tempe ); Bumbu Bakso;
Bumbu Bekicot Goreng; Bumbu Bicap; Bumbu Gado-Gado; Bumbu Garang Asem Daging; Bumbu Gulai; Bumbu Kacang;
Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu Karedok/ Terancam; Bumbu Kebuli; Bumbu Krengsengan; Bumbu Lontong Balap; Bumbu Mie
Aceh; Bumbu Nasi Goreng Aceh; Bumbu Nasi Goreng Jawa; Bumbu Pepes; Bumbu Sambel Goreng; Bumbu Sate Ayam;
Bumbu Sate lilit; Bumbu Sayur Asin Petis; Bumbu Semanggi; Bumbu Soto Mie; Bumbu Soto Udang; Bumbu Tahu Campur;
Bumbu Tahu Telur; Bumbu Tem Ayam Obat; Bumbu Urap Urap; Bumbu ayam ngohiong; Bumbu baikut goreng; Bumbu dari
buah-buahan; Bumbu ikan bakar; Bumbu instan bubuk; Bumbu kue; Bumbu masak (moto); Bumbu masak dalam bentuk
bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pasta; Bumbu pecel; Bumbu pindang bandeng; Bumbu rendang; Bumbu
serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Bumbu yang diawetkan; Bumbu-bumbu masak dari tanaman; Bumbu-bumbu
yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran;
Bumbu ayam goreng; Bumbu ayam kecap; Bumbu bakmoy; Bumbu bali; Bumbu empal goreng; Bumbu kari singapura;
Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas; Bumbu nasi uduk; Bumbu sop buntut; Bumbu sop merah;
Bumbu sop ayam; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Cabe Kering; Cairan berbumbu untuk merendam makanan;
Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Cincalok (Bumbu); Daun Mint Kering (bumbu); Daun jeruk purut kering (bumbu);
Daun mint (bumbu); Daun pandan kering (bumbu); Daun salam kering (bumbu); Daun salam koja kering (bumbu); Daun sirih
kering (rempah-rempah); Ekstra herbal (bumbu); Ekstrak rempah-rempah; Extrac nira kelapa  (bumbu); Gambir (Rempah-
Rempah); Garam Masak beryodium; Garam meja; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-
rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Kecap untuk penyedap
rasa; Kelapa Gongseng (bumbu); Keningar (bumbu dapur); Ketan bumbu; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Kunyit bubuk; Kunyit
kering; Kunyit putih bubuk (Bumbu); Kunyit*; Lada hitam bubuk (bumbu); Lengkuas bubuk; Merica bubuk; Minyak cabe;
Ngohiong (Bumbu); Pasta cabe untuk digunakan sebagai bumbu; Penyedam makan (bumbu); Penyedap rasa (selain minyak
essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Produk untuk bumbu atau penyedap bahan makanan,
rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Sage [bumbu]; Sambel Tomat; Saus (bumbu masak),
saus salad; Saus cabai pedas (sriracha); Saus untuk memasak [bumbu masak]; Sediaan rempah-rempah; Seduhan herbal
berbahan dasar kunyit asam; Sereh kering (Bumbu); Temulawak bubuk (bumbu); Thyme kering untuk digunakan sebagai
bumbu; acar jahe [bumbu]; air garam untuk memasak; asam [bumbu]; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu;
bawang putih bubuk; bawang putih cincang [bumbu]; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih
purée [bumbu]; biji chuang chia [bumbu]; biji jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai
bumbu; biji ketumbar, dikeringkan; biji olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; biji wijen
[bumbu]; bubuk cabai; bubuk cabai [bumbu]; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu
manis; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk mustard [rempah-rempah]; bumbu; bumbu berbasis ara kering; bumbu
cabai; bumbu dan bumbu; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bumbu dari bawang merah
(condiment); bumbu kacang kedelai [penyedap]; bumbu kari; bumbu makanan terutama terdiri dari saus tomat dan salsa;
bumbu masak; bumbu nasi goreng; bumbu nasi kuning; bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu pasta; bumbu pasta kari;
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bumbu pasta laksa; bumbu pasta nasi ayam; bumbu rawon; bumbu sayur asem; bumbu sayur lodeh; bumbu selain minyak
esensial; bumbu semur; bumbu sop; bumbu taco [bumbu dan rempah-rempah untuk taco]; bumbu umami; bumbu yang dioles;
cabai kering [bumbu]; cabe (bumbu); cabe jamu (bumbu); campuran bumbu; campuran bumbu kari; campuran bumbu kering
untuk rebusan; campuran bumbu untuk rebusan; campuran rempah-rempah; cengkeh (bumbu); cengkeh [rempah-rempah];
chow-chow [bumbu]; chutneys [bumbu]; crab boil [bumbu]; cuka, saus [bumbu]; cuka, saus dan bumbu lainnya; daun
ketumbar, dikeringkan; daun sage [bumbu]; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; garam;
garam bawang; garam bawang putih; garam beraroma; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam seledri;
garam untuk mengawetkan bahan makanan; garam yang bisa dimakan; garam, mustard; gula kayu manis; harissa [bumbu];
jahe [bumbu]; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; jinten (bumbu); kapulaga (bumbu);
kayu manis [rempah-rempah]; kemiri (bumbu); ketumbar (bumbu); ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu;
ketumbar tanah; konsentrat sayuran digunakan untuk bumbu; kunyit untuk makanan; lada; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu);
merica; merica (bumbu); minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau bumbu; msg (penyedap rasa); pala (bumbu);
paprika [bumbu]; paprika bubuk; pasta jahe [bumbu]; penyedap [bumbu]; penyedap makanan, selain minyak esensial;
penyedap rasa; ramuan herbal diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; rempah-
rempah kari; rempah-rempah yang mengandung kelor; sansho powder [bumbu lada Jepang]; saus [yang dapat dimakan]
[bumbu]; saus berbasis bawang putih; saus bumbu; saus cabai; saus cranberry [bumbu]; saus gurih digunakan sebagai
bumbu; saus pedas berbumbu; saus tomat; sediaan lobak [bumbu]; seduhan herbal berbahan rempah (jahe, kunyit,
temulawak); tanaman herbal, diawetkan [bumbu]; tauco cabe hijau; tempel jahe untuk digunakan sebagai bumbu; tepung
bumbu; tongkat kayu manis; vanilla pods (bumbu); za'atar (bumbu)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:18:01
540   EtiketDID2022084365

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. KAMANTREN RT/RW 001/001 DESA CIMENTENG JAYA KEC. CIBADAK,
Kabupaten Lebak, Banten, 42357

SITI VIVIH LUTFIYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BARRA COOKIES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : ungu dan Jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue-kue===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:19:25
540   EtiketDID2022084367

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tanjung Selor No. 14, RT 011, RW 006, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

JOVAN NATHANIEL LESMANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Justisiari P. Kusumah S.H.
KMO Building Floor 05 Suite 502  Jalan Kyai Maja N0 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SENKO CURRY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk kari; Bumbu kari singapura; Es (air yang dibekukan); Es yang dapat dimakan berbahan dasar air dengan rasa yang

dibekukan; Makanan beku terutama terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan beku terutama terdiri dari mie; Mie yang dibekukan
hingga ke bagian dalam; Nasi Kari Ayam; Nasi Kari Sapi; Pasta kari hijau; Pasta kari masman; Pasta kari merah; Saus kari
kuning asam; Saus kari panang; Yogurt beku (es yang dapat dimakan); bubuk kari [rempah-rempah]; bumbu kari; bumbu
pasta kari; campuran bumbu kari; gula beku; kari; kari [rempah-rempah]; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan
beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan penutup beku yang terbuat dari air, pemanis, dan sirup buah atau perasa
lainnya; pasta kari; rempah-rempah kari; saus kari; saus kari organik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:19:54
540   EtiketDID2022084368

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Cisaat No. 248 RT. 06 RW. 07 Desa Nagrak Kec. Cisaat, Kabupaten
Cahya

Halaman 367 dari 1015



Sukabumi, Jawa Barat, 43152
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SegerS Bu Irah
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Maroon
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jus sari buah-buahan; Minuman sari buah; Sari buah; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah,

minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; sari buah apel, tanpa-alkohol; sari buah mangga tanpa alkohol; sari
buah sirsak tanpa alkohol; sari buah tanpa alkohol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:21:26
540   EtiketDID2022084369

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAW BIIE Jl. Inti Raya II Blok C7 No. 5A, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa
Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

PT MULIA BOGA RAYA TBK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Prochiz Cheese Sauce + lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : biru, kuning, oranye, merah, coklat, kuning, hijau, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keju kocok; Keju segar (fresh cheese); Yoghurt; bubuk keju; keju; keju cheddar; keju keras; keju lembut; keju padat; keju

putih; keju putih lembut; keju putih lembut yang padat; keju segar; keju yang diawetkan; krim keju; olesan keju; saus keju; stik
keju; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:22:36
540   EtiketD102022084371

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SETRO BARU XI NO 6, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60134
HALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KYLIE JONES
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===alas kaki; hak sepatu; kaos; sandal; sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:22:52
540   EtiketJID2022084372

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Karangpandan No. 99, Karangpandan, Pakisaji, Malang, Kota Malang, Jawa
Timur, 65162

PCNU Kabupaten Malang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: An Nahdloh
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Gradasi Emas, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distribusi minyak mentah, produk petroleum, gas alam dan gas alam cair; Inspeksi kapal; Jasa Distribusi Air Minum; Jasa

kapal pesiar; Jasa pelayanan ibadah haji dan umroh; Jasa pergudangan, yaitu, penyimpanan, distribusi, penjemputan, dan
pengepakan untuk pengiriman dokumen, paket, bahan baku, dan pengiriman lainnya untuk orang lain; Layanan distribusi
minuman; Layanan pengaturan perjalanan dan pemesanan, tidak termasuk untuk penginapan; Logistik rantai pasokan global
dan jasa-jasa logistik balik, yaitu, penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta
api, kapal atau truk; Mengatur penyewaan kapal untuk orang lain; Menyewa kapal laut; Menyewa kapal, kapal pesiar, kapal,
kapal dan kendaraan air; Pasokan air dan layanan distribusi; Pengaturan perjalanan tamasya dengan kapal; Pengaturan
perjalanan wisata; Pengaturan tur perjalanan; Pengemudian pesawat nirawak; Pergudangan dan distribusi barang-barang
orang lain; Transportasi penumpang dengan kapal; Transportasi, pengemasan, pengantaran dan penyimpanan barang-
barang; angkutan kapal pesiar; berlabuh dan menambatkan kapal di marina; bongkar muat pesawat terbang; broker kapal dan
kargo serta transportasi; distribusi air; distribusi barang dengan kereta api; distribusi dan pasokan air; distribusi dan transmisi
listrik; distribusi energi; distribusi energi listrik, gas, air, dan pemanas distrik; distribusi energi terbarukan; distribusi energi
untuk memanaskan dan mendinginkan bangunan; distribusi gas; distribusi listrik; distribusi listrik ke rumah tangga; distribusi
panas; distribusi, penyimpanan dan pengiriman minyak dan gas; distribusi, suplai, transportasi dan penyimpanan bahan bakar,
minyak, petroleum, gas alam, dan pelumas; jasa agen tiket pesawat; jasa distribusi bahan bakar gas; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan distribusi listrik; jasa logistik yang terdiri dari transportasi, pengemasan, dan penyimpanan barang; jasa
menyelenggarakan pengaturan dan pengantaran perjalanan wisata diving dan snorkeling bagi wisatawan; jasa
menyelenggarakan perjalanan haji dan umroh; jasa paket liburan, yaitu jasa perencanaan rincian paket liburan, jasa advis
rincian paket perencanaan liburan, paket wisata perjalanan liburan, jasa pengaturan paket perjalanan wisata liburan; jasa
pengaturan perjalanan; jasa pengaturan perjalanan selam dan snorkeling; jasa pengaturan perjalanan untuk individu dan
kelompok; jasa penyewaan kapal pesiar dan kapal; jasa penyewaan mobil yang digerakkan oleh sopir; jasa penyewaan yang
berkaitan dengan perahu, kapal pesiar, perahu dan kendaraan air; jasa perjalanan wisata, yaitu pengaturan paket perjalanan,
pengaturan perjalanan wisata; jasa transportasi dan pengiriman melalui udara, jalan, kereta api dan laut; jasa transportasi dan
penyimpanan yang berkaitan dengan logistik penyimpanan, logistik distribusi, dan pengembalian logistik; jasa-jasa
pemanduan/pengemudian pesawat terbang; kapal pesiar; konsultasi transportasi barang di bidang transportasi barang dengan
truk, kereta api, udara dan laut; konsultasi yang berkaitan dengan transportasi, pengemasan, dan penyimpanan barang;
layanan distribusi bahan bakar; layanan distribusi dan pasokan air; layanan distribusi minyak; layanan informasi dan konsultasi
dalam kaitannya dengan distribusi energi; layanan pasokan gas [distribusi]; layanan pasokan panas [distribusi]; layanan
pelabuhan untuk kapal besar dan kapal kecil; layanan pemandu wisata perjalanan pribadi; layanan pemesanan dan pialang
mobil sewaan dan transportasi mobil sewaan; layanan penyelamatan kapal; layanan pergudangan yang berkaitan dengan
penyimpanan, pengemasan dan pengiriman barang; layanan pergudangan, yaitu, penyimpanan, distribusi,
penjemputan/pengambilan, transportasi, pengiriman dan pengepakan untuk pengiriman; layanan prioritas naik pesawat,
check-in, tempat duduk, dan reservasi untuk pelancong yang sering bepergian; layanan utilitas publik dalam sifat distribusi air;
layanan utilitas publik dalam sifat distribusi gas bumi; layanan utilitas publik dalam sifat distribusi listrik; layanan wisata medis
menjadi pengaturan transportasi, pemesanan perjalanan dan pemesanan perjalanan untuk mendapatkan perawatan
kesehatan; logistik barang, yaitu, logistik rantai pasokan  dan logistik terbalik , yaitu, penyimpanan, transportasi, dan
pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal, atau truk; logistik rantai pasokan  dan layanan logistik
terbalik , yaitu, mengoordinasikan dan melakukan penyimpanan, transportasi dan pengiriman barang, kargo, dan
pengangkutan  lainnya untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal, truk, atau sarana serupa; melakukan perjalanan
wisata wisata dengan bus; melakukan wisata jalan-jalan dengan pesawat terbang; melapisi kapal; memberikan informasi
terkait dengan fasilitas tambat kapal; memberikan informasi terkait dengan penyewaan kapal; memberikan informasi terkait
dengan pialang kapal; memberikan informasi terkait layanan penyewaan pesawat; memberikan informasi terkait transportasi
kereta api; memberikan informasi yang berkaitan dengan distribusi listrik; memberikan informasi yang berkaitan dengan
transportasi mobil; mengangkut; mengangkut furnitur; mengatur dan memesan kapal pesiar; mengatur dan memesan
perjalanan, perjalanan dan kapal pesiar; mengatur dan memesan perjalanan, wisata kapal pesiar dan tamasya; mengatur dan
memesan tur bus wisata kota; mengatur distribusi dan pengiriman barang dan material serta kargo; mengatur penyewaan
mobil, kapal dan kendaraan lainnya; mengatur perjalanan, wisata, dan kapal pesiar; mengatur tur bus wisata kota dan wisata
tamasya lainnya menggunakan alat transportasi; mengatur wisata perjalanan dan kapal pesiar; mengoordinasikan pengaturan
perjalanan untuk individu dan kelompok; menyediakan fasilitas tambatan kapal; menyediakan informasi on-line di bidang
transportasi, pengemasan dan penyimpanan barang; menyediakan kapal pesiar untuk perjalanan; parkir pesawat; pelacakan,
penempatan dan pemantauan kendaraan, kapal laut dan pesawat terbang; pelepasan kapal; pelesir dengan kapal pesiar;
pemanduan kapal; pemecah kebekuan untuk industri perkapalan; pemesanan dan pengaturan perjalanan ekskursi dan
pelayaran; pemesanan dan pialang kursi untuk kereta api, kapal, bis dan pesawat; pemesanan kursi untuk perjalanan kereta
api; pemesanan perjalanan, wisata, dan kapal pesiar; pemuatan barang ke kapal; pemuatan kontainer pengiriman ke kapal;
penarik kapal; penarik pesawat terbang; pengangkutan barang dengan kapal; pengangkutan barang dengan kapal, pesawat
terbang, kereta api, kendaraan bermotor dan truk; pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor, truk, kereta api, kapal
laut dan pesawat terbang; pengangkutan barang dengan tongkang, kereta api, feri, kendaraan bermotor, truk dan kapal;
pengangkutan barang melalui sungai, kereta api, kapal feri, mobil, truk dan kapal; pengangkutan kontainer barang dengan
kereta api; pengangkutan pupuk, sulfur dan asam sulfat dengan kereta api, tongkang, truk dan kapal; pengaturan perjalanan
dan layanan pemesanan; pengaturan perjalanan dan layanan pemesanan, dan penyediaan informasi yang berhubungan
dengan pengaturan perjalanan dan layanan pemesanan; pengaturan perjalanan singkat dan perjalanan jangka waktu tertentu
dengan kapal; pengemasan dan penyimpanan barang; pengemasan dan penyimpanan barang dan paket; pengiriman barang
melalui jalan darat atau kereta api; pengiriman kapal; pengiriman suku cadang ke pesawat darat melalui pesawat terbang;
pengiriman, pengiriman dan distribusi surat kabar dan majalah; pengoperasian jaringan transportasi kereta api; pengoperasian
jaringan transportasi kereta api, jalan atau air; pengoperasian kapal feri; pengorganisasian, pemesanan dan pengaturan
kunjungan, perjalanan sehari dan wisata perjalanan wisata; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, barang
pribadi dan bagasi melalui jalan darat, kereta api, laut dan udara; pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan pengiriman
surat, korespondensi, majalah, paket, paket, surat kabar, pengiriman dan barang, semuanya melalui kurir, jalan, rel, udara
atau air; penyediaan informasi yang berhubungan dengan layanan transportasi kereta api, bis, kapal dan pesawat termasuk
informasi diagram pengoperasian, status pemesanan dan biaya transportasi; penyediaan rantai logistik dan jasa
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pengembalian bahan logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang untuk orang lain melalui
udara, kereta api, kapal atau truk; penyelamatan kapal; penyelamatan kapal dalam kesulitan; penyewaan bus; penyewaan
flatcars kereta api; penyewaan gerbong kereta api; penyewaan kapal; penyewaan kapal layar; penyewaan kapal pesiar;
penyewaan kendaraan bermotor, kapal laut dan pesawat terbang; penyewaan kendaraan jalan dan kereta api, kecuali
kendaraan penumpang; penyewaan kendaraan kereta api; penyewaan kendaraan untuk penggerak melalui darat, udara, air
atau kereta api; penyewaan mesin pesawat terbang; penyewaan mobil yang digerakkan oleh sopir; penyewaan pesawat;
penyewaan pesawat amfibi; penyewaan pesawat, kendaraan dan kapal; penyewaan tambatan untuk kapal; penyewaan,
pemesanan dan penyediaan kapal; penyewaan, pemesanan dan penyediaan kapal penumpang; penyewaan, pemesanan dan
penyediaan kapal, kapal pesiar, perahu dayung, perahu motor, kapal layar, kano dan perahu air lainnya; penyewaan,
pemesanan dan penyediaan kapal, perahu dayung, perahu motor, kapal layar dan kano; penyewaan, pemesanan dan
penyediaan perahu dayung, perahu motor, kapal layar, dan sampan; penyewaan, pemesanan dan penyediaan pesawat
terbang; penyimpanan dan distribusi listrik; penyimpanan gas alam cair di kapal; penyimpanan kapal; penyimpanan perahu,
kapal pesiar, perahu dan kendaraan air; penyimpanan, distribusi, dan pasokan energi dan bahan bakar; penyimpanan,
distribusi, dan transportasi gas minyak cair; penyimpanan, distribusi, transportasi, pengiriman, dan pengiriman gas, minyak,
dan bahan kimia; penyimpanan, pembungkus dan pengemasan barang; penyimpanan, pengangkutan, penjemputan, dan
pengemasan barang; perantara untuk penyewaan, sewa-guna, penjualan, pembelian dan/atau pemborongan kapal dan/atau
perahu; perencanaan distribusi terkomputerisasi terkait transportasi; persewaan kapal; persewaan kapal pesiar; persewaan
truk kereta api; pialang kapal; pinjaman dan penyewaan pesawat terbang; rantai pasok logistik dan prosedur pengembalian
logistik (reverse logistics) yaitu penyimpanan serta pengangkutan dan pengiriman dokumen / paket / bahan baku dan
angkutan lainnya untuk pihak lain melalui udara atau kereta api atau kapal atau truk; refloating kapal dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; reservasi dan pemesanan kapal pesiar; reservasi dan pemesanan transportasi untuk
penumpang dengan kapal pesiar; sewa kapal; sewa kereta api; sewa pesawat; sewa transportasi kereta api; sewa,
pemesanan, dan penyediaan kapal pesiar; transportasi barang dengan kapal; transportasi barang dengan kereta api;
transportasi barang melalui jalan darat atau kereta api; transportasi barang melalui laut, udara, kereta api atau jalan;
transportasi barang melalui truk, kereta api dan udara; transportasi bus; transportasi dan distribusi gas alam dan gas cair;
transportasi dan pengiriman barang, sampel dan barang dagangan dari segala jenis melalui jalan darat, kereta api dan kapal;
transportasi kapal; transportasi kapal barang; transportasi kapal feri; transportasi kapal kargo; transportasi kapal kesenangan;
transportasi kapal penumpang; transportasi kereta api; transportasi kereta api dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; transportasi kontainer pengiriman dengan kapal; transportasi mekanik ke pesawat darat melalui pesawat terbang;
transportasi mobil; transportasi orang dan barang melalui jalan darat, kereta api, air dan udara; transportasi orang dan barang
melalui jalan darat, kereta api, kapal penumpang dan udara; transportasi orang dan barang melalui jalan darat, kereta api, laut
dan udara; transportasi orang yang meninggal dengan kereta api; transportasi penumpang dan barang dengan kereta api;
transportasi penumpang dan barang dengan mobil, kereta api, kapal dan pesawat terbang; transportasi penumpang dan
barang melalui jalan darat, kereta api, air dan udara; transportasi penumpang dan barang melalui jalan darat, kereta api, kapal
dan udara; transportasi penumpang dan barang melalui jalan darat, kereta api, laut dan udara; transportasi penumpang
dengan bus; transportasi penumpang dengan kapal pesiar; transportasi penumpang dengan kendaraan bermotor, bus, kereta
api, kapal dan pesawat terbang; transportasi penumpang dengan kereta api; transportasi penumpang dengan kereta api kabel;
transportasi penumpang dengan kereta api, feri, kendaraan bermotor dan kapal; transportasi penumpang melalui sungai,
kereta api, kapal feri, mobil dan kapal; transportasi pesawat baling-baling; transportasi pesawat turbojet; transportasi,
pengemasan dan penyimpanan barang; transportasi, pengiriman, pengemasan, dan penyimpanan barang; uji coba kapal; uji
coba kapal dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:23:35
540   EtiketDID2022084373

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mangunnegaran PB I No 223 RT 076 RW 018 Panembahan, Kota Yogyakarta, DI
Yogyakarta, 55131

Heksa Agus Setyanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mas & Mbak Baby
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning tua, Coklat kemerahan
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab,

pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Jaket printing; Jaket sablon; Masker wajah [busana
pakaian]; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal,
sarung tangan, pakaian renang; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup
kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang,
bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt,
rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian,
yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-
rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt,
pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong,
kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama,
baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
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sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan,
kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat
pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet
suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi,
sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala
dengan tambahan rambut palsu (wigs); Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Switer bordir; Switer
printing; Switer sablon; Syal, shawls (syal); T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt printing; barang-barang pakaian, alas kaki dan
tutup kepala untuk bayi dan balita; celemek; kerudung; pakaian [pakaian]; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan
rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas,
gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi,
pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort,
pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang
menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment),
rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki,
celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi
(hats), bandana, topi (bonnets); tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:24:58
540   EtiketDID2022084374

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Graha Amarta, Lantai 3 & 5, Jl Ciputat Raya No 5, RT 001 RW 007, Pondok
Pinang, Kebayoran Lama., Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310

PT BUMILANGIT COMIC MEDIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Virgo and the Sparklings
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah muda, gradasi kuning.
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bodi mobil; Bodi plastik dan fiberglass untuk motor, mobil, bus, dan truk; Bodi sepeda motor; Gerobak dorong; Gerobak

minuman; Gerobak pasir; Gerobak sampah; Jok sepeda; Kendaraan roda dua; Kendaraan roda empat; Kendaraan roda tiga;
Keranjang yang disesuaikan untuk sepeda motor; Kickstands sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Sadel untuk sepeda
motor; Standar untuk sepeda motor; ban untuk sepeda motor; frame sepeda motor; garpu depan untuk kendaraan roda dua;
hub untuk roda sepeda motor; jari-jari roda sepeda motor; mesin sepeda motor; mudguards sepeda motor; pedal sepeda
motor; pengangkut bagasi untuk sepeda motor; penutup sadel untuk sepeda motor; rem sepeda motor; selat pelindung untuk
sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); sepeda motor; sepeda motor listrik; setang sepeda motor.; Penutup kaki
motor skuter; Sepeda Onthel; Sepeda listrik; Tas organizer, jaring, dan baki yang disesuaikan khusus agar pas dengan interior
mobil; bagasi gerobak bermotor; becak; becak [gerobak penumpang roda dua]; gantungan barang untuk motor; gerobak;
gerobak makanan bermotor; gerobak selang; harness pengaman kendaraan untuk kursi pengaman untuk anak-anak; jok
motor; jok untuk kendaraan; kendaraan; kendaraan bertenaga listrik; kendaraan untuk melayani penjualan makanan dan
minuman; keranjang sepeda; kursi anak-anak untuk kendaraan; kursi mobil; kursi mobil untuk anak-anak; mobil; mudguards
untuk kendaraan bermotor; mudguards untuk kendaraan bermotor roda dua; non-bermotor gerobak makanan; non-bermotor
skuter [kendaraan]; non-bermotor, kereta bagasi dilipat; penunjuk arah untuk sepeda; penunjuk arah untuk sepeda motor;
pompa untuk ban sepeda; rak bagasi untuk sepeda motor; sarung jok untuk kendaraan; sarung untuk sepeda (sepeda motor);
selimut pas untuk kursi mobil untuk anak-anak; sepeda; sepeda balap; sepeda gunung; sepeda lipat; sepeda mini; sepeda
motor; sepeda motor listrik; sepeda olahraga; sepeda untuk anak-anak; sepeda roda tiga; skuter; skuter pedal; tas sepeda;
troli; troli *===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:25:21
540   EtiketDID2022084376

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Perintis Kemerdekaan No. 115 RT 001 RW 001, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat,
46181

H. Cucun Eris Budiana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cake Marvel Lemona
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kue Marvel Lemona
591 Uraian Warna : Oranye dan Biru
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511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan

dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan
bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; fa gao [kue bolu kukus];
kasutera [kue bolu Jepang]; kue bolu; kue coklat; kue krim; kue potong; kue tar blueberry; kue tar lezat; kue tar raspberry; kue
tart; kue untuk makanan ringan; kue yang dikukus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:26:08
540   EtiketDID2022084378

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Teratai Raya No. 33A, Sungai Putih - Tapung, Kampar - Riau, Kabupaten
Kampar, Riau

PT. BIO CYCLE INDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BESTICO FERTILIZER Soil Booster + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Orange dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pelapis Pupuk Untuk tanaman; Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; Pupuk Kompos; Pupuk hidroponik; Pupuk

organik hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah;
Senyawa kelat (digunakan untuk menghilangkan logam beracun pada pupuk); Suplemen pupuk; Thomas phosphate [pupuk];
aditif kimia untuk pupuk; bekatul [pupuk]; bubuk darah [pupuk]; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami
digunakan untuk pupuk pertanian; cetakan daun [pupuk]; digestat organik (pupuk); fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; garam
[pupuk]; gipsum untuk digunakan sebagai pupuk; kalsium sianamida [pupuk]; kapur nitrogen pupuk kandang; kompos [pupuk];
kompos, pupuk kandang, pupuk; kotoran hewan (untuk pupuk); pakan kebun [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk amonium
klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk amonium sulfat; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk cair; pupuk campuran;
pupuk dari kotoran burung; pupuk fosfat; pupuk fosfat menyatu; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk kalium; pupuk
kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalium terkalsinasi; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium superfosfat; pupuk
kandang; pupuk kimia; pupuk kompleks; pupuk laut; pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk
mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk rumput; pupuk serbuk
gergaji; pupuk sintetis untuk keperluan pertanian; pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda atau
tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk tanaman terbuat dari tepung ikan; pupuk tepung tulang; pupuk untuk
hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman
budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk tanaman
rumah tangga; pupuk urea; rabuk (pupuk) alam; rumput laut [pupuk]; rumput laut untuk digunakan sebagai pupuk; sediaan
pupuk; superphosphate [pupuk]; tepung tulang [pupuk]; terak [pupuk]; triple superfosfat (pupuk)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:26:10
540   EtiketDID2022084379

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl.nusantara 9 blok c no 8, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
yu lin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih.hitam.biru.merah.kuning.hijau.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana

pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:27:25
540   EtiketDID2022084380

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMAN HOLIS INDAH 2 BLOK C1 NO. 12 A , Kota Bandung, Jawa Barat, 40214
ROY JOEGIMAN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARESPECT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ARESPECT DIBACA EIRISPEK, INI ADALAH BAHASA ASING YAITU BAHASA INGGRIS. LOGO
TERSEBUT DIARTIKAN SEBEGAI BERIKUT : A ADALAH MENJELASKAN KATA BERIKUTNYA BAIK
SESEORANG MAUPUN BENDA, RESPECT ADALAH PENGHORMATAN, SEHINGGA ARTINYA
SEBUAH PENGHORMATAN

591 Uraian Warna : PUTIH DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ransel; Ransel anak sekolah; Ransel, tas carry all dan tas perjalanan; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita,

dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam;
tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang
beritsleting; tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas
sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat
dari kulit atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan
dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas ransel kantong , yaitu, tas kantong bertali
serut yang digunakan sebagai ransel; Tas, Tas kartrid, Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan mandi, Tas Tangan,
dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua dilapisi dengan lilin); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas
bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari
bahan berlapis); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet
perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan
mandi, tas tangan, dompet pria, dompet wanita, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus); koper besar, koper,
tas untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk
bepergian; penutup tahan air berbentuk khusus disesuaikan untuk melindungi ransel; ransel; ransel [tas sekolah Jepang];
ransel di kastor; ransel hiking; ransel kanvas; ransel kecil; ransel pendaki gunung; ransel sekolah; tas jinjing dan ransel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:28:33
540   EtiketDID2022084381

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Green Cluster Vineyard Blok EA I No. 1, Kota Tangerang Selatan, Banten,
15310

Nadia Putri Hudiana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAGUMI Initial
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan berwarna hitam dengan latar belakang putih
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Liontin untuk kalung; Liontin untuk kalung kerah; Perhiasan imitasi; Pernak pernik dalam bentuk hiasan gelang dan cincin

dari logam mulia, semi-logam mulia atau imitasi logam mulia; barang-barang ornamen dari logam mulia; barang-barang
perhiasan; bros [perhiasan]; bros dekoratif [perhiasan]; cincin (perhiasan); cincin, bukan dari logam mulia; gantungan kunci
(perhiasan kecil atau hiasan yang dipasang pada ujung rantai) dari logam mulia; gelang; gelang emas; gelang identifikasi
[perhiasan]; gelang, bukan dari logam mulia; jepit rambut [perhiasan]; kalung [perhiasan]; kalung choker; kalung perak; kalung,
bukan dari logam mulia; medallion (perhiasan); ornamen baju dalam bentuk perhiasan; ornamen perak pada perhiasan;
ornamen perhiasan; ornamen perhiasan imitasi; ornamen rambut dari logam mulia (perhiasan); peniti hias bros (perhiasan);
perhiasan untuk wanita; pernak-pernik (perhiasan); pin kerah [perhiasan]; pin ukiran perhiasan; rantai [perhiasan]; rantai logam
mulia; salib [perhiasan]; salib logam mulia, selain perhiasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:28:45
540   EtiketDID2022084382

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Elang Laut F10 , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470
PT. CITRA KOALA INTERNASIONAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : UNIBEE
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kickstands sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Sadel untuk sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; ban

untuk sepeda motor; frame sepeda motor; garpu depan untuk kendaraan roda dua; hub untuk roda sepeda motor; jari-jari roda
sepeda motor; mesin sepeda motor; mudguards sepeda motor; pedal sepeda motor; pengangkut bagasi untuk sepeda motor;
penutup sadel untuk sepeda motor; rem sepeda motor; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda
motor); sepeda motor; sepeda motor listrik; setang sepeda motor.; Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter,
kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; Sepeda listrik; lipat sepeda listrik; mesin listrik untuk sepeda roda dua; motor
listrik untuk kendaraan roda dua; motor, listrik, untuk kendaraan darat; sepeda motor listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 11:30:15
540   EtiketDID2022084383

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LINGKUNGAN TANGKIL RT. 02 RW. 01 KELURAHAN TANGKIL KECAMATAN
WLINGI KABUPATEN BLITAR, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66184

OKKY ANDHIKA MAULANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Syukron
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Syukron adalah singkatan dari Susu Kurma Okky Momon
591 Uraian Warna : Hitam-Putih-Biru-Coklat-Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi susu; Susu dan produk susu; Susu dan produk susu, termasuk minuman berbahan dasar susu, susu UHT,

susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin dan/atau mineral; Susu, produk susu dan
pengganti produk susu; produk susu; produk susu nabati; susu; susu dan minuman susu; susu dan produk hasil olahan susu;
susu kacang mete; susu kurma; susu segar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 13:24:52
540   EtiketD252022084465

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Pattimura (Lrg. Konggoasa) Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota
Kendari, Sulawesi Tenggara, 93114

Aco Rahman Ismail, ST

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ABU KEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning labu, putih dan coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Hasil produksi Madu;

Madu untuk Makanan manusia; Madu zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar
madu; Olesan manis (madu); air madu; bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; gula madu herbal; gula, madu, sirup;
gula, madu, tetes (treacle); madu; madu campuran; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu untuk makanan dan
minuman; madu, madu sirup; tablet madu herbal [permen]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 15:12:43
540   EtiketDID2022084550

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KH. Romli No. 41 Peterongan, Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
CV. NATURAID

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : OTjiMA Ramuan Alami & Islami
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu

dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu menghilangkan
pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan godok ramuan
tradisional; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu meredakan batuk; Jamu untuk menjaga kesehatan hati; Obat
herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul
obat herbal; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu tolak angin; jamu
tradisional; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu;
minuman obat herbal; obat herbal; obat-obatan herbal; ramuan jamu; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan
multivitamin; vitamin dan suplemen vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 15:26:20
540   EtiketDID2022084563

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KH. Romli No. 41 Peterongan, Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
CV. NATURAID

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OTeM ramuan alami & Islami
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Hijau, Merah, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu

dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu menghilangkan
pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan godok ramuan
tradisional; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu meredakan batuk; Jamu untuk menjaga kesehatan hati; Obat
herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul
obat herbal; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu tolak angin; jamu
tradisional; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu;
minuman obat herbal; obat herbal; obat-obatan herbal; ramuan jamu; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan
multivitamin; vitamin dan suplemen vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 15:29:18
540   EtiketDID2022084564

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Nangerang RT01 RW20,Tagogapu Padalarang, Kabupaten Bandung Barat,
Jawa Barat, 40553

GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BASRENG 354
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Merah, kuning, dan Hijau.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===makaroni [kue kering]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 15:31:52
540   EtiketDID2022084566

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.MARUNDA BARU NO 18 RT 007/ RW 006  KEL.MARUNDA, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14150

FITRI ASTUTI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANINDYA CAKERY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bolen Pisang; brownies===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 16:03:40
540   EtiketDID2022084593

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Swadaya 1A RT. 011 RW. 009 Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta
Selatan
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510

ENDRADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: M. Djarot Rudi Rahardjo S.H.
Komplek Pasadena, Jalan Rofina D3-14, Rt. 004 Rw. 011 Kelurahan Margahayu
Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kang Ice Bubble
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, kuning, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Boba; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman

berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar espresso;
minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar karamel; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan
dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman teh boba===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 16:11:12
540   EtiketJID2022084596

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Bintara Raya no.12 RT.001 RW 12 Kel.Kranji.Kec Bekasi Barat 17135, Kota
Bekasi, Jawa Barat, 17135

Yanida Somad

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kopal Coffee, Tea & more + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Cokelat, Hitam, dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Kafe yang menyediakan minuman teh; Katering makanan dan minuman; Kedai kopi; Kedai teh; Kedai

yang menyediakan teh bubble; Penyediaan makanan dan minuman; katering makanan dan minuman; kedai teh; layanan bar
kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan bar makanan ringan; layanan kedai kopi
dan makanan ringan; layanan yang menyediakan minuman teh; melayani makanan dan minuman; melayani teh, kopi, coklat,
minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; menyajikan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 16:14:26
540   EtiketDID2022084599

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jaranan 47 magelang, Kota Magelang, Jawa Tengah, 56111
Evan alando
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Casa de Petto pet furniture + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Casa : Rumah, Petto : Hewan,
591 Uraian Warna : Biru, orange, putih, hitam, coklat tua
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===karya seni yang terbuat dari kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 16:17:14
540   EtiketJID2022084604

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Palma One Lantai 7 Unit 709, Jl. HR Rasuna Said Kav X-2 No. 4, Kel.
Kuningan Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Kendaraan Listrik Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mayo Falmonti S.H.,
Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain atau perancangan kendaraan bermotor; Jasa merancang, mengembangkan, merekayasa rangkaian suku cadang

Kendaraan; Penyediaan perangkat lunak komputer untuk layanan ruang obrolan online; Situs web; aplikasi perangkat lunak
yang dapat diakses melalui situs web; penelitian dan pengembangan suku cadang kendaraan bermotor; perancangan dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk kendaraan bermotor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 16:22:50
540   EtiketDID2022084605

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Green Sariwangi Tahap III No. 3 RT. 02 RW. 11 Kel. Sariwangi Kec.
Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40559

ELIZABETH SINDHARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BONSHO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bagian tumit untuk kaos kaki; Baru (Rompi); Busana Muslim; Celana panjang longgar batik; Celana pelindung kaki; Celana

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 16:29:58
540   EtiketDID2022084606

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Palma One Lantai 7 Unit 709, Jl. HR Rasuna Said Kav X-2 No. 4, Kel.
Kuningan Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Kendaraan Listrik Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mayo Falmonti S.H.,
Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Maka
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minyak pelumas sebagai minyak hidrolik; Oli bantalan; Oli mobil; Oli pelumas; Oli roda gigi sintetis; aditif non-kimia untuk

oli motor; oli dan cairan berbasis oli untuk mesin dan transmisi; oli dan pelumas dan oli motor; oli mesin; oli mesin otomotif; oli
motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 16:32:11
540   EtiketDID2022084607

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bukit Menteng Blok D No. 1, Jl Teuku Umar, Kelurahan Pondok Jaya, Kota
Tangerang Selatan, Banten

PT Netra Teknologi Nusantara
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NetraTech
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pada tulisan ‘netra’ dan ikon pada sebelah kiri merupakan biru tua dengan

kode Hex #0c1f2c
511 Kelas Barang/Jasa : 38, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa telekomunikasi satelit radio ship to shore; telekomunikasi radio; transfer/ transmisi dan/atau penerimaan data/

dokumen data/ pesan/ gambar/ bunyi/ suara/ teks/ audio/ video/ data dan komunikasi elektronik dan informasi melalui
elektronik/ komputer/ kabel/ radio/ surat elektronik/ komunikasi satelit/ hubungan gelombang mikro/ alat terrestrial/ kabel/
nirkabel atau sistem wirelink atau bentuk komunikasi lainnya yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; transmisi informasi melalui radio; transmisi program radio dan televisi melalui satelit===
===alat pemantauan untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk
perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk
modem, untuk memungkinkan koneksi ke basis data, jaringan komputer, jaringan komputer global dan Internet; perangkat
lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet;
perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database,
jaringan komputer dan Internet; program komputer untuk mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk
perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; program permainan komputer dapat diunduh melalui Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 16:33:04
540   EtiketDID2022084608

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tmn. Semanan Indah Blok D.9 / 8 RT/RW. 010/012, Kel. Semanan, Kec. Kalideres,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

BENNY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Green Irish Tweed
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Bahan

riasan; Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; Balsem kecantikan; Bantal
mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak padat untuk rias wajah; Bibit parfum; Bubuk sampo;
Busa pembersih; Cairan Esensi; Cairan atau zat  untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan atau zat
pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih saluran
bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat pembersih
sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar diesel; Cairan harum untuk tubuh; Cairan
pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan pembersih karat; Cairan pembersih
kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium; Cairan pembersih transmisi otomatis;
Cairan pembersih untuk pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas)
dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan
bayi; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry;
Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Dupa dalam kemasan; Dupa yang
disemprotkan; Esens and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel pembersih
kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan shower bukan untuk
keperluan medis; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Isi
ulang untuk dispenser pengharum ruangan listrik; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain penyeka [perlengkapan
mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas yang diresapi dengan sediaan
pembersih riasan.; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kolonye; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; Krim dan minyak untuk berjemur; Krim kulit berminyak; Krim mandi untuk bayi; Krim pelembab kulit
beraroma; Krim pembersih (kosmetik); Krim tabir surya; Krim untuk mandi; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak,
losion dan busa stelah bercukur; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit
dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan
merias diri; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum;
Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion
pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu
untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Masker
kecantikan untuk tangan; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli
berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk keperluan dapur (pembersihan); Minyak bayi; Minyak
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essensial; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk
keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk mandi, garam untuk mandi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk
sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel,
dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan;
Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang
keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelet (Minyak); Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan;
Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk keperluan
rumah tangga; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil; Pembersih
serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih wajah
(kosmetik); Pembilas kain; Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Penguat
kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian;
Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Perasa makanan atau minuman
menjadi minyak esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial]; Perlengkapan mandi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan
produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna untuk rambut,
sampo; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dalam
bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat,
pembersih kulit, krim kulit; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Ramuan kosmetik
untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi;
Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan;
Sabun mandi, deodoran; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel
untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-
in-1; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan
kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk
kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran
(shower); Sediaan mandi; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pembersih
kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih untuk campuran air wiper mobil
(wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi;
Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan
abrasif; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan
penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel,
toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel
untuk rambut; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan sediaan
untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk mandi dan mandi; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih
karpet; Semprotan untuk keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum kecantikan (kosmetik);
Shampo berbentuk batangan; Spray penyegar mulut; Standar pelembut kain; Tabir surya yang disemprot; Tissue wangi
basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu deodoran; Tisu diresapi sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu
pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles;
Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan
pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan dalam kaleng untuk tujuan
pembersihan dan penghapusan; Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; Zat pembersih dashboard mobil; Zat
pembersih interior mobil; air linen beraroma; air parfum; air toilet yang mengandung minyak ular; air wangi; amber [parfum];
ambergris [parfum]; amonia untuk keperluan pembersihan; anti keringat (pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan
mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak
esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kimia pencerah warna untuk
keperluan rumah tangga [binatu]; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan
pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan untuk digunakan dalam pembersihan ledakan; bahan-bahan  untuk rias
modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan untuk rias
modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bakhoor; bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up;
bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi
dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; basis make-up dalam
bentuk pasta; basis untuk make-up; batang dupa; batu keramik beraroma; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak mandi;
bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; bom mandi; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk mandi tanpa obat; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk wangi;
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk
digunakan di mandi pancuran (shower); busa untuk mandi berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah; cairan
pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih kering; cairan pembersih
untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan untuk pembersih injector; cologne setelah bercukur;
colognes, parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up; dasar untuk parfum bunga; deodoran;
deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian];
deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran
untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk
penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk
penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; deterjen binatu komersial;
deterjen untuk tujuan pembersihan, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur; deterjen yang disiapkan dari minyak
bumi [untuk keperluan rumah tangga]; dupa; eau de parfum; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak aromatik; ekstrak bunga
[parfum]; ekstrak untuk parfum; esens kayu putih [minyak esensial]; esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens
tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi badian; esensi halus; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan
[minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak;
fizzies mandi; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam
mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; gas bertekanan
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kaleng untuk keperluan debu dan pembersihan; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi tidak
mengandung obat; gel mandi, krim dan minyak; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk mandi dan mandi, bukan
untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran (shower); gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel,
semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gelatin rumput laut untuk penggunaan
binatu; glasir pati untuk keperluan binatu; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan;
handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk
digunakan dengan sediaan kosmetik; hio; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan listrik; isi ulang
aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krem untuk mandi shower; jel
dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas; kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain
dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan
kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih kulit; kain
diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi untuk debu;
kain diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau pemolesan
diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih; kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain,
gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas kecantikan; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus
make-up; kapur pembersih; kapur untuk make-up; kayu wangi; kemenyan; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kerucut
dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes,
glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat
untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang
terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner kain; kondisioner
pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut;
kondisioner sampo; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik
dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya;
kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk pembersih tubuh; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim aromaterapi; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan
wajah dan tubuh; krim kulit tabir surya; krim mandi; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim
pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pengurang bintik penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik;
krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tubuh beraroma; krim untuk mandi; krim wangi; krim wangi
untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi, bukan untuk keperluan medis; kunko
[fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; lembaran binatu untuk
penghilang noda warna; lilin untuk keperluan kecantikan; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab
badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit
(non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab
stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan
sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu
untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak
mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang
dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion aromaterapi; lotion bayi
[perlengkapan mandi]; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion wangi [sediaan toilet]; make-up [kosmetik];
make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact;
make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up
menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak
untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kecantikan; masker
kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan
perawatan kulit wajah (facial packs); masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker pembersih jahe; masker pembersih
mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker tanah liat
penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; media ledakan untuk digunakan dalam
pembersihan permukaan; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; mint
untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak
aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur
untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak
esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak
esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial
untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak
esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan
umum; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman
penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak esensial
yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak kasturi [wewangian]; minyak kolonyo; minyak
kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak lavender; minyak lavender untuk
penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi;
minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan
kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak
melati; minyak memperbaiki rambut; minyak non-obat; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik;
minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan
kosmetik; minyak penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak peppermint
[wewangian]; minyak perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan lantai;
minyak pohon teh; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak rosehip untuk penggunaan
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kosmetik; minyak setelah matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh;
minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan
memotong kuku; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma;
minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi; minyak wangi
digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mutiara
mandi; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket
kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk;
parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan
industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pati untuk keperluan binatu; pelarut
pembersih, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembut kain;
pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika; pembersih  tata rias wajah ,
pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbentuk krim; pembersih busa untuk
penggunaan pribadi; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih dinding ban; pembersih jendela;
pembersih jok; pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi;
pembersih kipas angin; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih rem; pembersih rumah tangga;
pembersih saluran alkali dalam bentuk padat; pembersih saluran enzimatik; pembersih saluran kaustik; pembersih saluran
pembuangan kimia dalam bentuk bubuk; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran
pembuangan kimia dalam bentuk gel; pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih
semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih sepatu
(sediaan); pembersih tangan; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk
keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih vinil dan kulit serta lapisan
pelindung; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk
keperluan umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga;
pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilasan
rambut [kondisioner sampo]; pena korektor untuk riasan mata; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi;
penghapus riasan; pengharum ruangan; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang riasan mata; pengkilau
rambut dalam bentuk semprotan; pensil make-up; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak;
penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis;
penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; peralatan mandi
tanpa obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak
esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk tembakau; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan rambut dan
sediaan pembersihan; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat
dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat dan bahan
membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak
mengandung obat; primer make-up; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut
dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk mandi non-
medis; produk pembersih rumah tangga; produk pembersih untuk tujuan pembersihan; produk perawatan rambut, yaitu sampo
dan kondisioner; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye;
ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rias
wajah; riasan mata; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun
beraroma; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair yang
digunakan untuk mandi kaki; sabun deodoran; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi
cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun pencerah warna untuk
keperluan binatu; sabun wangi; sachet aroma untuk bantal mata; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal
aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; sachet wangi; sampo; sampo dan kondisioner; sampo dan kondisioner
rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo
ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo rambut 3-in-1; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan
bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan anti keringat (sediaan mandi);
sediaan aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan binatu; sediaan binatu atau
cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan busa untuk mandi;
sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan douching untuk keperluan
sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik
anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi;
sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi
busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran
(shower); sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan
peliharaan; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersih badan; sediaan
pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersih pribadi
untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan
pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan
pembersihan kaca; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan
karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan
pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh;
sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pembersihan
untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan,
pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan
pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk membersihkan
permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pembersihan
wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan pencucian
untuk keperluan binatu; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang lemak untuk tujuan pembersihan; sediaan peralatan
mandi tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit
tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi,
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losion, krim dan sampo; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni;
sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pewangi
ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan
sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan tabir surya; sediaan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar mandi; sediaan tata rias; sediaan tidak
mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan untuk mandi berendam berbentuk butiran
kristal; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan
rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk
pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan
dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet
preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak
mengandung obat; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan-sediaan aroma
wangi ruangan; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-
sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-
sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit,
mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan dengan pengharum
untuk badan, semprotan dengan pengharum untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki;
semprotan kamar beraroma; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi
alat bantu penata rambut; semprotan mulut tanpa obat; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut;
semprotan penyegar kain beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut;
semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang
mengandung wewangian; serpih mandi; serum kecantikan; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan
hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan
perawatan hewan]; shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan
[sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang;
solusi pembersih lensa kacamata; stik untuk menyebarkan aroma; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar
wewangian; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; susu pembersih; susu pembersih untuk
keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan
semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tablet
pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit;
tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan
pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; terpene [minyak
esensial]; tiriskan sediaan pembersihan; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan;
tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi;
tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk
penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan
pribadi; tisu diresapi dengan sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi
dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan;
tisu diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu
diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan
piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah
direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai
diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia
pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk
digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau
losion kosmetik; tongkat dupa; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; vanillin sintetis
[wewangian]; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian; wewangian alami; wewangian dan
dupa; wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian
sintetis; wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil;
wewangian untuk penggunaan pribadi; wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa
obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi; wol baja diresapi untuk pembersihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 16:34:45
540   EtiketDID2022084609

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Palma One Lantai 7 Unit 709, Jl. HR Rasuna Said Kav X-2 No. 4, Kel.
Kuningan Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Kendaraan Listrik Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mayo Falmonti S.H.,
Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Maka
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
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511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Chat dan email application ( software); Perangkat lunak komputer & publikasi secara elektronik yang diberikan online dari

data base atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet; Perangkat lunak komputer pengenalan pola; Perangkat lunak
komputer pengenalan suara; perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi
komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer; perangkat
lunak komputer interaktif; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh; perangkat
lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola, dan berinteraksi dengan komunitas
online; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; platform berbasis website dan aplikasi; program komputer
multimedia interaktif===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 16:35:02
540   EtiketDID2022084610

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Palazzo F6, Assago Milanofiori Strada 1, 20090 Assago, Milano
URIACH ITALY, S.R.L.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COLPOFIX & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan bayi; antijamur vagina; bahan cetakan alginat ortodontik; bahan untuk penambal gigi; bahan-bahan diet yang

disesuaikan untuk keperluan medis; desinfektan; farmasi; makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan
medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; pelembab vagina; pelumas
vagina; pencucian vagina untuk tujuan medis; plester, bahan untuk membalut; sediaan bakteriologis untuk penggunaan medis
dan kedokteran hewan; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam ginekologi; sediaan mikroorganisme untuk
penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan sanitasi untuk penggunaan medis; suplemen makanan untuk hewan;
suplemen makanan untuk manusia; zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 16:35:03
540   EtiketJID2022084611

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Liliana D.27 RT.008  RW.007 Kel. Pela Mampang Kec.Mampang Prapatan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12720

CASEY ALISHA HARJONO, MICHAEL KURNIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FAIRFAX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik kecantikan; Layanan blow rambut; Layanan konsultasi di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet,

dan pengelolaan berat badan; Layanan pengawasan di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet,
dan pengelolaan berat badan; Layanan pengelolaan berat badan, yaitu, menyediakan program penurunan berat badan dan
pemeliharaan berat badan; Layanan perencanaan diet pengurangan berat badan; Layanan totok wajah; Menyediakan
informasi melalui situs web, yaitu, informasi tentang pengelolaan berat badan; implantasi rambut; informasi, nasihat dan
konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan penampilan pribadi (rambut, kecantikan, kosmetik); jasa perawatan kosmetik untuk rambut; jasa perawatan obat
menghilangkan rambut; jasa perawatan pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa
perawatan rambut, pewarnaan rambut, penataan rambut, dan pemotongan rambut; jasa salon kecantikan; jasa spa, yaitu, jasa
kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk raga dan rohani; jasa yang berkaitan
dengan perawatan kecantikan; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi disediakan melalui Internet di
bidang perawatan tubuh dan kecantikan; layanan analisis kosmetik untuk menentukan kosmetik yang paling tepat untuk
digunakan dengan bentuk wajah dan warna kulit seseorang; layanan elektrolisis dan obat menghilangkan rambut; layanan
kecantikan dan perawatan rambut; layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan konseling di bidang pengurangan berat
badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan; layanan konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan
tata rambut; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengendalian berat badan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
penurunan berat badan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan rambut; layanan mengepang rambut; layanan
obat menghilangkan rambut; layanan pelurusan rambut; layanan pemesanan salon kecantikan untuk orang lain; layanan
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penataan rambut dan salon kecantikan; layanan pengeriting rambut; layanan perawatan ekstensi rambut; layanan perawatan
kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium, salon tata rambut dan panti pijat;
layanan perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah dan rambut; layanan perawatan rambut; layanan perawatan wajah; layanan
perawatan wajah dan tubuh; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik; layanan pewarnaan rambut; layanan salon
kecantikan untuk manusia; layanan salon penataan rambut; layanan salon penataan rambut untuk wanita, pria dan anak-anak;
layanan salon rambut; layanan salon rambut (hair shops); layanan salon rambut untuk anak-anak; layanan salon rambut untuk
anggota layanan militer; layanan salon rambut untuk pria; layanan salon rambut untuk wanita; layanan salon rambut untuk
wanita, pria dan anak-anak; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan
layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; memberikan informasi di bidang penataan
rambut; memberikan informasi gizi tentang makanan untuk keperluan penurunan berat badan medis; memberikan informasi
gizi tentang minuman untuk keperluan penurunan berat badan medis; memberikan informasi medis di bidang penurunan berat
badan; memberikan informasi tentang kecantikan; memberikan informasi terkait layanan penataan rambut dan salon
kecantikan; memberikan informasi terkait layanan salon kecantikan; memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan
penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan untuk
digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur; memberikan saran medis di bidang penurunan berat badan; memotong
rambut; menenun rambut; menyediakan informasi mengenai penggunaan dan pemilihan kosmetik, produk-produk perawatan
pribadi, dan perawatan kecantikan melalui internet; menyediakan layanan program penurunan berat badan; penataan rambut;
penggantian rambut; penyediaan informasi secara on-line dalam bidang perawatan tubuh dan perawatan kecantikan;
penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; penyewaan alat-alat penghilang rambut; penyewaan
mesin dan alat-alat untuk salon kecantikan, salon estetika atau tempat pangkas rambut; penyewaan peralatan perawatan
wajah untuk tujuan rumah tangga; penyewaan peralatan tata rambut; perawatan Rambut; perawatan kulit wajah kimia;
perawatan laser kosmetik rambut yang tidak diinginkan; perawatan laser kosmetik untuk pertumbuhan rambut; perawatan
perawatan kulit wajah; perencanaan dan pengawasan diet penurunan berat badan; restorasi rambut; salon penataan rambut;
tata rambut; tindik badan; waxing obat menghilangkan rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 16:36:08
540   EtiketDID2022084612

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Palma One Lantai 7 Unit 709, Jl. HR Rasuna Said Kav X-2 No. 4, Kel.
Kuningan Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Kendaraan Listrik Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mayo Falmonti S.H.,
Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Maka
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; alat untuk bergerak di

darat, udara atau air; bagian struktural untuk kendaraan; kendaraan; kendaraan bermotor; kendaraan bermotor bertenaga
listrik; motor listrik untuk kendaraan roda dua; non-bermotor kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 16:38:15
540   EtiketJID2022084613

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SUNTER HIJAU RAYA BLOK E2 / 17, RT.008/010, KEL. SUNTER JAYA, KEC
TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA  14360, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14360

KELVIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NASIBAKAR JUARA ISTIMEWA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa restoran,

bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa
restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran
masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan
layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang
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menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot;
Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk
sarapan; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan
makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan
teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan kafe; Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam
pangsit; Layanan mie gerobak (kaki lima); Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya;
Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Warung makan;
Warung penyediaan makanan sate; angkringan; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa kafe; jasa katering untuk
kafetaria perusahaan; jasa penyediaan kedai buah; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan
oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe yang
menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering
di kafetaria makanan cepat saji; kedai ayam goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; layanan bar kopi dan kedai kopi
(penyediaan makanan dan minuman); layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan kafe
dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan
kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin swalayan; layanan kedai kopi dan bar
makanan ringan; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan restoran swalayan; menyajikan
makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan
minuman kelor di kafe internet; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran
swalayan; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; warung kopi; warung makan tradisional;
warung yang menyediakan bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 16:38:32
540   EtiketDID2022084614

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend. Gatot Subroro KM. 1,2 No 27 RT 003/RW 001 Kel. Uwung Jaya Kec.
Cibodas, Tangerang, Propinsi Banten , Kota Tangerang, Banten

PT. SAMCO FARMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MASTATIN Simvastatin
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Huruf Warna Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; mengobati; obat dalam bentuk tablet untuk farmasi; obat-obatan farmasi;

obat-obatan untuk keperluan medis; reduksi kolesterol; reduksi kolesterol untuk keperluan medis; sediaan dan bahan farmasi
untuk pencegahan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan
gangguan metabolisme; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan metabolisme; sediaan farmasi untuk pengobatan
hiperkolesterol; suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol; tablet-tablet yang mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 16:41:25
540   EtiketDID2022084615

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Pedak RT 002 RW 003 Kelurahan Pedak Kecamatan Sulang, Kabupaten
Rembang, Jawa Tengah, 59254

AHMAD SOFYAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TEOPE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hijau, Ungu, Putih, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; Kecap untuk penyedap rasa; kecap; kecap [soy sauce]; kecap dengan

tekstur lembut; kecap pedas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 16:45:31
540   EtiketJID2022084616

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Adityawarman No. 71, Lt. 3, Desa/Kelurahan Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru,
PT KARSA AMERTA PERSADA
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Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12160, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12160

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE GOLDEN TOOTH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : gigi emas
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe kopi; Kafe yang menyediakan berbagai

jenis minuman; Kafe-kafe; Layanan kafe; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran; jasa kafe;
kafe; layanan bar dan bistro; layanan bar dan restoran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan kafe dan bar
makanan ringan; layanan kafe dan restoran; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan
dan minuman di restoran dan bar; restoran, bar, dan layanan lounge koktail===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 16:46:07
540   EtiketDID2022084617

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL KOL SUGIONO II / 20 RT RW 004 /003 CIPTOMULYO, SUKUN, KOTA
MALANG, Kota Malang, Jawa Timur, 65212

RIZKY SETYO BUDI FEBRIANTO, RIMBI SEPTIAN MAHARANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KATTOEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU TUA, PUTIH, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab,

pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Celana jeans; celana panjang; celana pendek; jaket
[pakaian]; jaket denim; pakaian; pakaian dari bulu tiruan; pakaian denim; pakaian formal; pakaian kasual untuk  bersantai;
pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian
untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 16:46:52
540   EtiketDID2022084618

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Palma One Lantai 7 Unit 709, Jl. HR Rasuna Said Kav X-2 No. 4, Kel.
Kuningan Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Kendaraan Listrik Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mayo Falmonti S.H.,
Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Maka
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang sekuritas, opsi

dan instrumen keuangan lain; Bendera iklan; Brosur-brosur; Buku dan majalah dalam bidang hiburan; Kartu hadiah; Kertas;
Kertas kerajinan; Pena penanda; Pena untuk menulis dari kain tebal (felt); alat tulis kantor; alat tulis menulis; album foto;
album memo; amplop; bahan ajar kertas; barang cetakan; buku; buku catatan; buku catatan; buku cerita; buku cetak; buku
dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video; buku harian; buku jurnal kosong; buku kegiatan; buku komik; buku
komposisi; buku meja kopi; buku mewarnai; buku perjanjian; buku stiker; cetakan seni; dekal; dekorasi pesta dari kertas;
gambar seni; glitter untuk keperluan alat tulis; hiasan kertas dekoratif; kalender; kalender advent; kantong belanja dari plastik;
kantong makan siang daro kertas; kapur; kartu flash [bahan ajar]; kartu perdagangan yang dikoleksi; kartu pos; kartu ucapan;
kertas kue dekorasi; kertas pembungkus kado; kit kertas seni dan kerajinan anak-anak; klip kertas; klip uang; koran; kotak cat;
kotak hadiah dari kertas; kotak kemasan kertas; kotak pena dan pensil; krayon; majalah-majalah; map; menyoroti penanda;
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mistar / penggaris untuk menggambar; nama lencana [keperluan kantor]; novel; novel grafis; pamflet; papan tulis kering (dry
erase); patung-patung dari bubur kertas; pemberat kertas; penajam pensil; penanda buku; penghapus pensil; pengikat lepas;
pensil; pensil warna; perencana hari; perlengkapan sekolah [alat tulis]; perlengkapan seni dan kerajinan cat; perlengkapan
seni dan kerajinan tanah liat; pola cetak untuk membuat pakaian; poster; publikasi tercetak; pulpen; pulpen; sandaran buku;
saputangan kertas; serbet kertas; seri buku fiksi; stempel karet; stensil; stiker; stiker bemper; tas hadiah dari kertas; tas pesta
dari kertas atau plastik; tempat paspor; undangan cetak; Buklet untuk perkenalan produk dan iklan; alat penjepit kertas; alat
tulis; alat tulis menulis; alat untuk kesenian; album acara; amplop; amplop plastik untuk kemasan; amplop surat; bahan
pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparatnya); bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; bahan-
bahan untuk menjilid buku; bahan/materi cetakan untuk tujuan iklan dan promosi; banner; barang cetakan; barang-barang dari
karton; barang-barang dari kertas; barang-barang publikasi tercetak; brosur cetak; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau
plastik, untuk kemasan barang dagangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 16:50:50
540   EtiketDID2022084619

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KUTISARI II/8, RT004/RW001, TENGGILIS MEJOYO, SURABAYA, Kota Surabaya,
Jawa Timur

NUR HIDAYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WILANG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bingkai kayu; Cepuk Dari Kayu; Furnitur kamar tidur yang dilengkapi; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Kursi

aluminium; Kursi alas; Kursi anak-anak; Kursi api unggun rendah tanpa lengan; Kursi bayi; Kursi berlapis; Kursi dengan roda
kastor; Kursi duduk atau tidur bayi (rocker); Kursi duduk ayun (swing); Kursi duduk bayi; Kursi duduk goyang dengan
gantungan mainan (bouncer); Kursi duduk makan yang dapat dilipat; Kursi duduk makan yang dapat dinaikan dan di turunkan;
Kursi duduk mandi; Kursi kerja; Kursi konferensi; Kursi konvertibel; Kursi malas; Kursi pada bingkai skid; Kursi pantai; Kursi
perabot kantor; Kursi perjamuan; Kursi permainan komputer; Kursi putar; Kursi santai; Kursi tamu (sofa); Kursi tinggi [furnitur];
Laci menarik kayu; Lemari anak-anak; Lemari belajar; Lemari berlaci; Lemari beroda; Lemari bufet; Lemari buku; Lemari dari
peti; Lemari kaca; Lemari kamar mandi; Lemari kantor (filling cabinet); Lemari kecil; Lemari makan; Lemari rias; Lemari sayur
aluminium; Lemari serbaguna; Lemari setelan; Lemari televisi; Lemari untuk Televisi dan Audio; Lemari untuk kamar tidur;
Lemari yang digantung; Lemari-lemari dari logam; Lemari-lemari untuk dapur; Meja  aluminium; Meja [Perabotan]; Meja
[furnitur]; Meja berlaci; Meja cuci muka (perabot rumah tangga); Meja dapur; Meja dengan ketinggian yang dapat disesuaikan;
Meja gambar; Meja ganti untuk bayi; Meja kecil; Meja modular [perabot]; Meja panjang untuk melayani pembeli; Meja rapat
kantor; Meja rias untuk di dalam kamar mandi; Meja roll-top (meja tulis dengan penutup geser yang fleksibel di lekukan yang
melengkung); Meja ruang makan; Meja samping tempat tidur; Meja satuan; Meja serbaguna; Meja seterika / gosok; Meja
sudut; Meja tamu; Meja telepon; Meja televisi; Meja tulis ringan; Meja untuk digunakan di kebun; Pembuat perabot kayu;
Penutup pakaian (lemari pakaian); Penyekat perabot dari kayu; Perabot rumah tangga yang berbahan aluminium; Perabotan
rumah, bagian untuk perabotan, bingkai, khususnya kayu dan bahan penggantinya, atau plastik; Pouffes (tumpuan kaki empuk
atau kursi rendah tanpa punggung); Rak etalase; Rak meja [perabot]; Rak serbaguna; Rak tv / video / audio; Rak-rak untuk
perabot; Ranjang (Tempat Tidur); Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur sorong; Tepi tepi terbuat dari kayu dan pengganti
kayu untuk digunakan dalam furnitur; alat peti dari kayu atau plastik, kosong; alat peti kayu, kosong; baby bouncers [kursi]; bak
kayu; bangku [furnitur]; bangku kerja; bangku wakil [furniture]; bantal kursi; bantal penyangga kepala untuk dipasang pada
kursi mobil anak; bantal untuk furnitur; bantalan kursi; berbaring kursi; bingkai furnitur; braket rak, bukan dari logam; counter
[meja]; daun meja; display berdiri kardus menjadi furnitur; divan dari kayu; furnitur antik; furnitur bar; furnitur bean bag; furnitur
bentwood; furnitur berlapis; furnitur dalam ruangan; furnitur dari bahan plastik; furnitur dari baja; furnitur dari kayu; furnitur dari
logam; furnitur dek; furnitur dengan isi busa tanpa rangka; furnitur kamar mandi; furnitur kamar tidur; furnitur kamar tidur yang
dibuat khusus; furnitur khusus; furnitur kolam renang; furnitur luar ruang dari plastik; furnitur luar ruang, bukan dari logam;
furnitur luar ruangan dari logam; furnitur outdoor dari kayu; furnitur rotan; furnitur ruang makan; furnitur ruang santai; furnitur
ruang tamu; furnitur seksional; furnitur taman dari aluminium; furnitur taman dari kayu; furnitur taman dari logam; furnitur
taman dari plastik; furnitur tanpa rangka, yang empuk; furnitur tempat duduk; furnitur teras; furnitur tiup; furnitur untuk
memegang terarium dalam ruangan; furnitur untuk toko; furnitur wallpaper; furnitur yang terbuat dari kayu atau pengganti kayu;
furnitur yang terbuat dari kayu pengganti; furnitur yang terbuat dari pipa baja; furnitur, cermin, bingkai foto; furniture / perabot
rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; gagang mebel dari plastik; gagang pintu dari kayu;
gantungan handuk [furniture]; gerbong makan malam [furniture]; gerobak beroda yang secara khusus diadaptasi untuk
peralatan audiovisual [furnitur]; gulungan kayu untuk benang, sutra, tali; kaki kursi; kaki untuk furnitur; kombinasi kneeler dan
kursi untuk berkebun; kontainer pengiriman kayu; kotak alat dari kayu, kosong; kotak kayu untuk keperluan kemasan industri;
kursi  tumpuk; kursi [kursi]; kursi [perabot]; kursi anak TK/Paud; kursi bar; kursi bean bag; kursi belajar; kursi berjemur; kursi
berlengan; kursi bistro; kursi booster untuk anak-anak; kursi cinta; kursi dari logam; kursi dengan isi busa; kursi direktur; kursi
disesuaikan untuk bayi; kursi disesuaikan untuk digunakan oleh mereka yang memiliki kesulitan mobilitas; kursi drum; kursi
duduk berroda; kursi ergonomis untuk pijat duduk; kursi geladak; kursi geladak lipat; kursi goyang; kursi goyang untuk bayi;
kursi kantor; kursi lipat; kursi lipat stadion portabel; kursi luar; kursi makan; kursi malas; kursi mandi; kursi mandi bayi portabel
untuk digunakan di bak mandi; kursi mandi beroda; kursi mandi pancuran bukan logam; kursi mandi portabel; kursi mandi
untuk bayi; kursi memancing; kursi pantai; kursi penata rambut; kursi penyusunan; kursi piknik; kursi roda untuk di kamar
mandi; kursi santai; kursi santai untuk perawatan kosmetik; kursi taman; kursi teras; kursi tinggi; kursi tinggi untuk bayi; kursi
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tiup; kursi untuk anak-anak; kursi untuk memancing; kursi yang dapat diatur ketinggian; kursi-kursi; laci; laci [bagian furnitur];
layar [furnitur]; layar terbuat dari buluh [furnitur]; layar terbuat dari pengganti buluh [furnitur]; layar terbuat dari pengganti buluh
atau buluh [furniture]; layar untuk perapian [furnitur]; lemari; lemari [perabot]; lemari arsip; lemari baju aluminium; lemari
berlaci; lemari besi; lemari cermin; lemari dapur; lemari dilengkapi dengan cermin; lemari dinding; lemari dipasang; lemari
handuk; lemari indeks [furniture]; lemari kamar mandi; lemari kamar tidur; lemari kartu indeks; lemari keamanan; lemari
komputer [perabot]; lemari makan; lemari obat; lemari pajangan; lemari pakaian; lemari penyimpanan dari logam; lemari
peraga perhiasan; lemari piring; lemari plastik; lemari senjata; lemari sepatu; lemari untuk layanan teh; lemari-lemari termasuk
lemari pakaian, lemari besi dan buffet; loker; mebel; mebel dari rotan; meja; meja anak TK/Paud; meja balok kayu cacah; meja
bar; meja belajar; meja berdiri; meja berlaci; meja bistro; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari kayu; meja centrepieces
[ornamen] terbuat dari plastik; meja dari logam; meja gambar; meja ganti popok bayi; meja ganti untuk bayi; meja juru gambar;
meja kantor; meja kerja; meja kerja industri; meja ketik; meja komputer; meja kopi; meja kursi cafe; meja lipat; meja luar; meja
makan; meja marmer; meja mosaik; meja pajangan [perabot]; meja pangkuan; meja perawatan hewan peliharaan; meja pijat;
meja piknik; meja portabel; meja rias; meja rias [perabot]; meja rias dapur; meja rias tiga cermin; meja samping; meja sekolah;
meja sesekali; meja taman; meja teh; meja teras; meja tulis; meja yang dapat diatur ketinggiannya.; meja yang dapat
disesuaikan ketinggiannya; meja-meja termasuk meja rias, meja makan, meja tulis; melihat bangku menjadi furnitur; model
skala [ornamen] dari kayu; paku rak untuk peralatan berkuda; panel furnitur; panel kayu dekoratif [furnitur]; papan direktori;
papan display; papan kayu; papan kayu atau plastik; papan kayu tegak; papan merek dari kayu atau plastik; papan pin gabus
[papan pemberitahuan]; papan presentasi; papan rak untuk mesin tik; partisi furnitur; partisi furnitur dari kayu; partisi kantor
bergerak [furniture]; patio furniture dari kayu; patio furniture dari logam; patio furniture dari plastik; penahan buku; penanda
tanaman dari kayu; perabot rak bagasi; perabot rumah tangga; perabot-perabot rumah dari kayu, gabus, rumput, buluh rotan,
tanduk, tulang, gading, baleln, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau
dari plastik; pintu berhenti dari kayu; pintu lemari menangkap, bukan dari logam; pintu untuk furnitur; pita kayu; plak dari
tulang, gading, plastik, lilin atau kayu; plak dinding dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; plak dinding terbuat dari
plastik atau kayu; plakat kayu; potongan tepi kayu atau plastik untuk penggunaan dengan perabotan; rak; rak [perabot]; rak
alat yang dipasang di dinding; rak biliar; rak botol; rak buku; rak display papan selancar; rak furnitur; rak handuk berdiri bebas
[furnitur]; rak kaca; rak kayu [perabot]; rak kelelawar softball; rak kertas [perabot]; rak majalah; rak modular [perabot]; rak
pajangan; rak pakaian [perabot]; rak pancing; rak pelana; rak penyimpanan; rak penyimpanan untuk beban olahraga; rak
penyimpanan untuk kayu bakar; rak penyimpanan untuk menahan tikar kendaraan; rak penyimpanan untuk menyimpan karya
seni; rak penyimpanan untuk peralatan atletik; rak penyimpanan untuk peralatan kebugaran fisik; rak penyimpanan untuk
peralatan olahraga air; rak penyimpanan untuk peralatan pelatihan atletik; rak penyimpanan untuk peralatan ski dan olahraga;
rak perpustakaan; rak pistol yang terpasang di dinding; rak sepatu; rak tanaman; rak untuk buku; rak untuk lemari arsip; rak
untuk penyimpanan; rak, bukan dari logam; sandaran punggung portabel untuk digunakan dengan kursi; sandaran tangan
untuk furnitur; slider furnitur non-logam; sofa; sofa dari kayu; sofa luar ruangan; sumbat kayu untuk wadah kemasan industri;
tangki penyimpanan kayu; tarikan keramik untuk lemari; tatakan meja / talenan yang digunakan dalam furnitur; tempat duduk
tambahan diletakkan di atas kursi; tempat tidur kursi; tempat tidur sofa; trestles, bukan dari logam, untuk meja pendukung;
tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa punggung; tutup kayu untuk wadah kemasan industri; ukiran kayu; unit dinding
[furnitur]; unit laci; unit rak; wadah pengemasan industri dari kayu; wazukue [meja rendah bergaya Jepang]; workstation
komputer [furnitur]; workstation memiliki permukaan kerja multi guna untuk digunakan dalam berbagai bidang; zaisu [Kursi
bergaya Jepang]; zataku [meja rendah gaya Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 16:52:34
540   EtiketDID2022084620

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SUKAMENAK INDAH BLOK N  NO. 39, RT/RW : 005/007, KEL. SUKAMENAK, KEC.
MARGAHAYU, KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT
, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

FELIX  GIOVANNI CANGKHATULISTIWA , JESSLYN  CHANDRA WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Abdillah S.H.,
Perum Jatijajar Blok A9 No. 3, Rt/Rw. 004/010, Jatijajar, Tapos, Depok

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOLLERTIA project
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : UNGU, MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju atasan crop; Baju hangat lengan panjang; Celana jeans; Jaket bordir; Jaket printing; Jaket sablon; Kaos tanpa

lengan; Kemeja Hawaii; Pakaian; Pakaian untuk olahraga; T-shirt dengan logo; T-shirt lengan panjang; T-shirt sablon; Tutup
kepala; alas kaki; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pria dan wanita; baju; beanies;
blus lengan panjang; cardigan; celana kasual; celana olahraga; celana panjang; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; jaket
[pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bawah; jaket bomber; jaket denim; jaket lengan panjang; jaket panjang; jaket pelindung
angin dan hujan [parkas]; jaket rajut; jaket ringan; jaket untuk pengendara sepeda motor; jumpsuit; kantong untuk pakaian;
kaos; kaus kaki pergelangan kaki; kaus kaki sekali pakai; kaus olahraga; kemeja berkerah; kemeja kancing; kemeja kasual;
kemeja lengan panjang; kemeja polo; mantel; mantel denim; mantel olahraga; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; overall;
overshirts; pakaian; pakaian bermain; pakaian denim; pakaian linen; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian untuk
anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita;
rompi bawah; sandal pakai; sandal plastik; sepatu sandal; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal renda; tas
sepatu kriket; topi; topi bersepeda; topi ember; turtleneck===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 16:56:12
540   EtiketDID2022084621

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Parakan Muncang, Griya Prima Alam Asri F1 No. 8, RT 04 RW 12, Desa
Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat,
45364

Hartoyo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RaJaKun
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman suplemen

herbal tradisional tanpa pengawet; minuman obat herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 16:56:48
540   EtiketDID2022084622

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rm 201,Bldg A ,Tongfuyu industrial Zone,No 41. Yonghe Rd, Heping Comm,Fuhai
St, Baoan Dist, Shenzhen518000

INFINITE-N TECHNOLOGY LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HI5BAR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penyemprot rokok elektronik dijual kosong; Cartomizers, yaitu, kombinasi kartrid isi ulang rokok elektronik dijual

kosong dan atomizers, dijual sebagai komponen rokok elektronik; Kartrid isi ulang rokok elektronik dijual kosong; Perasa,
selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; pipa merokok
elektronik; pipa vaporizer rokok tanpa asap; rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan sebagai alternatif rokok
tradisional; tabung rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:00:13
540   EtiketJID2022084623

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RADIN INTEN II NO. 07 RT. 008 RW. 010 KEL. DUREN SAWIT, KEC. DUREN
SAWIT, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13440

PT. PROSPEK VINET CEMERLANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PVC PROSPEK VINET CEMERLANG & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : PVC PROSPEK VINET CEMERLANG Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Instalasi dan perbaikan sistem jaringan; Instalasi, pemeliharaan dan perbaikan komputer server; Penyedia layanan

informasi, penasihat, dan konsultasi terkait jasa instalasi, pemeliharaan dan perbaikan, Layanan instalasi, pemeliharaan,
perbaikan dan perbaikan peralatan komunikasi, perlengkapan, instrumen dan sistem, komputer, perangkat lunak komputer,
sistem komputer, komputer periferal, perlengkapan dan aksesoris, perangkat pembayaran elektronik, perlengkapan elektronik,
telepon seluler, ponsel pintar, komputer tablet, computer laptop, perangkat elektronik digital, aksesoris mobil, perangkat
komunikasi kabel dan nirkabel, pemrosesan data dan peralatan untuk pemrograman data, peralatan dan instrumen untuk
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merekam, mengirim, menghasilkan kembali atau memproses suara, gambar atau data, perlengkapan elektrik untuk digunakan
dengan komputer, rental dan penyewaan perangkat dan peralatan pembayaran elektronik, telepon seluler, ponsel pintar,
komputer tablet, laptop komputer, dan perangkat elektronik digital; instalasi dan pemeliharaan peralatan komunikasi audio-
visual; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan alat pengatur, pemantauan dan kontrol; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
peralatan kontrol elektronik; instalasi, pemeliharaan, konsultasi, servis, perbaikan, dan dukungan teknis sehubungan dengan
energi dan pembangkit listrik, penerangan, pendingin udara, ventilasi, pemanasan, alarm, keamanan, pengawasan, dan
peralatan, perangkat, pengontrol dan sistem otomasi rumah; peletakan kabel; pemasangan koneksi elektronik dan digital ke
call center; perbaikan pemanas, AC, dan instalasi alarm===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:00:54
540   EtiketJID2022084624

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Pasir Putih Residence Blok C No. 21, RT. 002 RW. 017, Kel. Sadai, Kota
Batam, Kepulauan Riau

HERI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HEDO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Agen penjualan; Jasa ekspor impor; Jasa

pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran;
Jasa penjualan eceran secara online; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-
impor; Jasa toko; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik;
administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; jasa pemesanan dan penjualan barang secara
online; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; minimarket; pengarsipan
dokumen [fungsi kantor]; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; supermarket; toko online; toko
swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:01:23
540   EtiketJID2022084625

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Royal Square Lantai 3, Jalan Raya Menganti
Nomor : 479, Kel.babatan, Kec.wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60227

PT. ROYAL KEDUNG ASEM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIA FAMILIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyewaan, pengelolaan lahan, dan penjualan properti; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan

penjualan bangunan; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan tanah; jasa penyewaan kantor
[lahan yasan/realestat]; layanan real estat; manajemen real estat; penjualan real estat; penyediaan informasi yang
menawarkan di bidang real estat mengenai penyewaan, pembelian dan penjualan apartemen, kondominium, villa, dan kabin
melalui portal website internet; sewa real estat; sewa-guna real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:07:08
540   EtiketDID2022084626

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUA DOS PESCADORES, N°66, EDIFICIO INDUSTRIAL OCEANO, BLOCO II,
3°ANDAR-A, EM Macau

GOLDEN LEAF (MACAU) TOBACCO'S MANUFACTURING LIMITED
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MU+
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===kotak rokok; pemantik untuk perokok; rokok; rokok elektronik; tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:07:30
540   EtiketD012022084627

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Peukan Blang, Dsn. Jeurat Lee, Desa Ilie, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh,
Kota Banda Aceh, Aceh, 23117

NUR SAHRANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RNI Beauty By Syahrani Sitorus
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold, silver
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik untuk manusia; Krim tabir surya; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Serum bibir; Toner wajah

(kosmetik); kosmetik dalam bentuk bubuk; krim dan lotion kosmetik; krim malam; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; make-up [kosmetik]; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; toner kulit; toner wajah;
===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:07:39
540   EtiketJID2022084628

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Royal Square Lantai 3, Jalan Raya Menganti
Nomor : 479, Kel.babatan, Kec.wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60227

PT. ROYAL KEDUNG ASEM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIA FAMILIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Kontraktor; Pembangunan dan pembangunan subdivisi dan pengembangan perumahan; jasa kontraktor bangunan

umum; jasa kontraktor properti; jasa kontraktor rumah; konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan bangunan, dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; pengembangan lahan (pembangunan); pengembangan perumahan (jasa pembangunan
gedung); pengembangan properti (jasa pembangunan gedung); pengembangan real estat [jasa bangunan dan konstruksi];
penyediaan informasi dan penjelasan dalam bidang pengembangan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:12:04
540   EtiketDID2022084629

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KEMLOKO RT.003  RW.002  KEL. CATURHARJO  KEC. SLEMAN, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta

SRIWIDAYATI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUPERGOAT + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, ORANGE, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Susu kambing bubuk; Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing; hasil produksi susu kambing; keju

susu kambing; susu kambing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:14:04
540   EtiketDID2022084630

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung SOHO Pancoran, Tower Noble Lantai 12 no 09 Jl. MT Haryono Kav. 2-3 ,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810

PT Anugerah Mega Makmur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baja lembaran dan gulungan lapis seng; Produk Baja Lembaran; Produk baja lembaran dan gulungan canai dingin; Seng

Gulung Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:14:26
540   EtiketDID2022084631

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bisma 6 Blok B13 No.7, RT006/RW010, Kelurahan Papanggo, Kecamatan
Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14340

Wie Wie Wijaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Erlin Hermawan SM
Jl. Pangeran Jayakarta No. 34P Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar -
Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tough Cubic + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH DAN HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===kandang portabel; kandang untuk hewan; kandang untuk hewan peliharaan rumah tangga; rak kaca; rak logam

[perabot]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:15:42
540   EtiketDID2022084632

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Palma One Lantai 7 Unit 709, Jl. HR Rasuna Said Kav X-2 No. 4, Kel.
Kuningan Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Kendaraan Listrik Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mayo Falmonti S.H.,
Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Maka
Merek Kata dan Lukisan

Halaman 393 dari 1015



566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jaket parka; Jaket-jaket; Kerudung kepala; T-shirt; alas kaki; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; bretel; dasi; jaket

denim; jaket kulit; jaket rajut; jaket untuk pengendara sepeda motor; jas; jas hujan; jas tahan air untuk pengendara sepeda
motor; kaos kaki; kaos oblong; kemeja; mantel; rompi; sandal; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot
untuk pengendara sepeda motor; seragam; sol sepatu; syal; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:16:28
540   EtiketJID2022084633

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Palma One Lantai 7 Unit 709, Jl. HR Rasuna Said Kav X-2 No. 4, Kel.
Kuningan Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Kendaraan Listrik Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mayo Falmonti S.H.,
Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Maka
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor;

Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah
direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait
dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; jasa agen pemasaran;
jasa periklanan; layanan pemasaran online; penjualan eceran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor;
promosi penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:18:07
540   EtiketJID2022084635

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Palma One Lantai 7 Unit 709, Jl. HR Rasuna Said Kav X-2 No. 4, Kel.
Kuningan Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Kendaraan Listrik Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mayo Falmonti S.H.,
Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Maka
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa investasi dan pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas kepada jasa-jasa modal ventura, untuk pusat

perbelanjaan daring (online marketplaces)  pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Layanan
transaksi pertukaran mata uang digital untuk yang setara dengan uang elektronik yang memiliki nilai tertentu dan dapat
dipindahkan; Memberikan informasi di bidang jasa asuransi dan keuangan melalui situs web, blog dan situs sosial media;
Menyediakan gateway pembayaran dengan akses ke portal situs web internet dan akses ke metode pembayaran, di bidang
transaksi keuangan dan pemrosesan pembayaran untuk pedagang; jasa keuangan; jasa penyedia informasi mengenai
teknologi keuangan (finacial technology) melalui portal situs web; memberikan informasi keuangan dalam bentuk mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto
(crypto token) dan peringkat token utilitas; memberikan informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan
instrumen keuangan melalui web; penyediaan situs web yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan,
peminjaman dan pembayaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:23:11
540   EtiketJID2022084636

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Palma One Lantai 7 Unit 709, Jl. HR Rasuna Said Kav X-2 No. 4, Kel.
Kuningan Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Kendaraan Listrik Nusantara
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mayo Falmonti S.H.,
Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Maka
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan perbaikan dan pemasangan terkait mobil, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau kendaraan tugas berat

serta aksesoris dan suku cadang yang terkait; Perbaikan dan pemeliharaan stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik;
memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua; pemeliharaan dan
perbaikan kendaraan bermotor; perawatan, servis dan perbaikan kendaraan; perawatan, servis, penyetelan dan perbaikan
motor dan mesin; perbaikan atau perawatan motor listrik dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan dan
pemeliharaan kendaraan bermotor dan bagiannya serta mesin untuk kendaraan bermotor dan bagiannya; perbaikan dan
pemeliharaan kendaraan listrik; perbaikan dan perawatan mesin untuk kendaraan bermotor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:23:46
540   EtiketJID2022084637

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RADIN INTEN II NO. 07 RT. 008 RW. 010 KEL. DUREN SAWIT, KEC. DUREN
SAWIT, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13440

PT. HEBROS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HEBROS & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HEBROS Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Biru, Putih dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pemeliharaan dan inspeksi perangkat lunak komputer untuk

sistem jaringan komputer dan keamanan informasi; Layanan perangkat lunak sistem komputer; Pemeliharaan perangkat lunak
komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar
mandi, dispenser sabun otomatis; Situs web; hosting situs web; jasa pemeliharaan perangkat lunak; jasa-jasa dukungan teknis
dan pelanggan, yaitu, pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah dalam perangkat keras dan perangkat lunak
komputer dalam perangkat komputasi pribadi, dan mendiagnosis masalah dalam produk konsumen, yaitu, peralatan rumah
tangga dan konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum sentral, air panas pemanas, pelembap, penurun, pelembut
air, peralatan olahraga dan rekreasi, peralatan taman dan kebun, dan peralatan listrik luar ruangan; jasa-jasa dukungan
teknologi, yaitu, layanan help desk untuk memberikan saran dan rekomendasi tentang perbedaan antara smartphone tertentu,
komputasi seluler dan perangkat komunikasi tertentu, dan perangkat yang terhubung ke jaringan, peralatan, kendaraan,
peralatan penerangan, sistem hvac, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; layananan
dukungan teknis, yaitu, pemantauan komputer, sistem jaringan, server dan web serta aplikasi database, dan notifikasi untuk
kegiatan dan pemberitahuan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:24:11
540   EtiketJID2022084638

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Jl. Pakuningratan No. 51, RT.008 RW.002, Kel. Cokrodiningratan, Kec. jetis, Kota
Yogyakarta, D.I.Yogyakarta , Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55233

PT. WIRA DELAPAN DELAPAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Diana Musik
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah; Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Jasa penjualan alat musik; Jasa penjualan suku cadang alat - alat musik;
Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Layanan lisensi musik, yaitu, administrasi komersial dari lisensi musik
lainnya; Layanan toko ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman
video, dan produk yang  terkait dengan musik; Layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video pra - rekaman
yang dapat diunduh; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui
Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk
melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
berkebun, alat penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut
dan kunci, barang untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang
kuas, barang dan peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu
alat musik, alat tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi
(display kristal cair (LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto
digital, camcorder digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram
serbaguna digital HD (HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil,
konverter, penyandi, perekam, penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar,
radio jam, sistem hi-fi, turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk
sistem bioskop rumah, layar plasma, proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS),
barang komputasi, yaitu komputer dan periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer
multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB, kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol
dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman, tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu,
logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus,
buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan
monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten, kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi
di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa toko retail dan jasa pesanan melalui pos
dalam bidang musik dan hiburan musikal; Toko alat-alat musik dan rekaman-rekaman; grosir dan eceran film, rekaman suara,
karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya artistik; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui
pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan konser musik; iklan promosi produk dan layanan pihak
ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik, dan acara budaya lainnya;
internet dan layanan situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di
bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; jasa eceran atau jasa grosir untuk alat dan rekam
musik; jasa grosir untuk alat musik; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi
satelit, radio dan siaran on-line; jasa promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga,
musik dan hiburan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan
peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu,
barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat
pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk
penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air,
keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagian-
bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya,
perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak
dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan
dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam
mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik,
penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid
buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah
tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas
plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop,
kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak
lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis,
katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah,
voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label
koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak,
catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus, penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] ,
stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku
harian, papan tulis putih; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat
diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang
direkam sebelumnya yang dapat diunduh; layanan grosir untuk file musik yang dapat diunduh; layanan grosir yang berkaitan
dengan alat musik; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya; layanan ritel
disediakan oleh toko musik; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya; layanan
ritel online untuk musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel untuk alat musik; layanan ritel untuk file musik yang dapat
diunduh; layanan ritel untuk media elektronik musik yang direkam sebelumnya; layanan ritel yang berkaitan dengan alat musik;
layanan ritel yang berkaitan dengan file musik yang dapat diunduh; layanan ritel yang disediakan oleh musik dan toko kaset;
layanan toko grosir menampilkan alat musik; layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan toko grosir
online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir yang menampilkan file musik yang dapat
diunduh; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya
audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan
komunikasi lainnya; layanan toko ritel menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan alat musik;
layanan toko ritel online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan musik
dan video yang direkam sebelumnya yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang menampilkan file musik yang dapat diunduh;
manajemen bisnis pemain musik; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; mempromosikan
kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri rekaman musik yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
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mengatur berlangganan media untuk pihak lain, menjual musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan;
menyediakan layanan berlangganan musik online; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau
pemain musik; promosi konser musik; sponsor promosi acara musik; sponsor promosi konser musik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:24:16
540   EtiketJID2022084639

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Kota Grogol Permai Blok C No.31 Jl. Prof. Dr. Latumeten, RT 001 RW 007,
Jelambar, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460

Majelis Pusat Sinode GEREJA KRISTUS RAHMANI INDONESIA (GKRI)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo GEREJA KRISTUS RAHMANI INDONESIA (GKRI)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41, 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pelatihan; Jasa pelatihan secara online; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang

otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat,
pengembangan perangkat lunak, peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem
komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan
pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management
(CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat
lunak artificial intelligence.; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang
manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis,
pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan
menyelam; Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan,
pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis
yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran
dan bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; Jasa-jasa pendidikan dalam bentuk penyediaan paket kursus,
loka karya-loka karya dan seminar-seminar untuk pelanggan semua usia di prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah,
perguruan tinggi dan level dewasa; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan
lokakarya di bidang pengasuhan anak; Pelatihan; Pendidikan keagamaan; Pendidikan sekolah yang dilakukan di rumah;
Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang keagamaan; Sekolah; jasa pendidikan Sekolah
Menengah Atas (SMA); jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan
program di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa pendidikan sekolah dasar (SD); layanan sekolah asrama;
layanan sekolah bahasa; mengajar di sekolah dasar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, kongres, konferensi dan
simposium; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres, kolokium, lokakarya [pelatihan], seminar dan simposium;
mengatur, memimpin, dan mengorganisasi kolokium; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah;
organisasi pelatihan; pelatihan bahasa; pelatihan bahasa dan pelatihan pra kerja; pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan
kejuruan; pelatihan pra kerja; pelatihan pribadi [pelatihan]; penerbitan buku pelajaran sekolah; penyediaan pelatihan===
===Jasa kapel pernikahan; Jasa perencanaan dan pengaturan upacara dan resepsi pernikahan; Penyediaan website yang
menampilkan informasi konsumen terkait dengan vendor-vendor pernikahan; Perkumpulan sosial keagamaan; jasa arbitrasi,
mediasi dan penyelesaian sengketa; jasa konseling bimbingan pernikahan; jasa krematorium; jasa mediasi; jasa mediasi
[layanan hukum]; jasa pemakaman beserta kremasi; jasa pengadaan doa keagamaan; jasa pengadaan upacara keagamaan;
jasa pengadaan upacara pemakaman; jasa pengaturan pemakaman; jasa penyediaan pendeta/pastor/orang yang meresmikan
pernikahan; jasa pernikahan; jasa perwakilan dan bantuan dalam sengketa hukum di hadapan badan arbitrasi, mediasi, dan
penyelesaian sengketa alternatif; layanan bantuan keagamaan; layanan doa keagamaan; layanan mediasi untuk perselisihan
perkawinan; layanan pemakaman keagamaan; melakanan upcara layanan doa keagamaan; melakukan upacara keagamaan;
melakukan upacara pemakaman; melakukan upacara pernikahan sipil; organisasi pertemuan keagamaan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:25:25
540   EtiketDID2022084640

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Terminal 3 Domestik lt. 4 Gedung Parkir Bandara Soekarno, Hatta Tangerang, Kota
Tangerang, Banten, 15126

PT ANGKASA PURA SOLUSI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JETLAG CART CORNER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : JETLAG CART CORNER merupakan suatu penamaan. JETLAG CART CORNER IDM000880203
591 Uraian Warna : Hitam, Putih dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Oalahan daging untuk isian burger; campuran yang mengandung lemak untuk irisan roti; daging burger; minuman

berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat,
coklat atau teh; minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; olahan daging ayam untuk isian roti burger; patties daging
cincang; patties daging hamburger; patties hamburger; patties ikan; patties sapi; patties vegetarian; patties yang belum
dimasak; produk daging berupa burger [roti daging]; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; teh susu
berbahan dasar susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:27:05
540   EtiketDID2022084641

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Terminal 3 Domestik lt. 4 Gedung Parkir Bandara Soekarno, Hatta Tangerang, Kota
Tangerang, Banten, 15126

PT ANGKASA PURA SOLUSI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JETLAG CART CORNER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : JETLAG CART CORNER merupakan suatu penamaan. JETLAG CART CORNER IDM000820005
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi Latte; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Minuman kopi

espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Teh latte; coklat panas; espreso; minuman berbahan dasar coklat;
minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi
espresso yang dicampur dengan air panas; minuman terbuat dari campuran matcha dan susu (berbahan dasar matcha); teh
hijau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:33:42
540   EtiketJID2022084643

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Palma One Lantai 7 Unit 709, Jl. HR Rasuna Said Kav X-2 No. 4, Kel.
Kuningan Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Kendaraan Listrik Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mayo Falmonti S.H.,
Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Maka
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa angkutan mobil dan motor; Jasa informasi, saran dan konsultasi sehubungan dengan jasa transport; Jasa

pemesanan langsung, pemesanan tiket, dan pemesanan dini transportasi; Penyediaan situs web dan database komputer yang
dapat dilakukan pencarian yang menyajikan informasi mengenai jasa pengiriman dan pemesanan langsung untuk pengiriman
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barang; informasi transportasi; jasa kurir [pesan atau barang dagangan]; jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan,
pengangkutan dan pengiriman barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:34:03
540   EtiketJID2022084644

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Palma One Lantai 7 Unit 709, Jl. HR Rasuna Said Kav X-2 No. 4, Kel.
Kuningan Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Kendaraan Listrik Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mayo Falmonti S.H.,
Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Maka
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===chroming bumper kendaraan bermotor; pembuatan kendaraan bermotor dan bagian kendaraan bermotor; perakitan

kustom motor dan mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:34:04
540   EtiketJID2022084645

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Krendang Selatan II no.4, Kel.Krendang, Kec.Tambora, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11260

Sumiyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Esturame
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, putih, krem, ungu, biru, hijau, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online;

Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan
panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan susunan rak; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan
melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa
pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: alat berkebun, yaitu
alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak
peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta
bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang pers,
yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler), barang
audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam,
speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital
(cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan
pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam, penulis, papan tombol, permainan digital,
playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner,
speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma, proyektor video, perangkat lunak
komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan periferal komputer, unit
pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB, kartu memori, floppy
disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman, tembakau dan
barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau
tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti semua bahan ini,
atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten, kota kecil, kota,
wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang
atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Toko eceran yang menjual produk susu; jasa eceran atau jasa grosir untuk
susu; jasa grosir untuk produk susu; layanan grosir yang berkaitan dengan produk susu; layanan ritel untuk produk susu;
layanan ritel yang berkaitan dengan produk susu; layanan toko grosir online yang menampilkan produk susu; layanan toko
grosir yang menampilkan produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan produk susu; layanan toko ritel untuk
makanan dan minuman; layanan toko ritel yang menampilkan produk susu===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:34:39
540   EtiketJID2022084646

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Palma One Lantai 7 Unit 709, Jl. HR Rasuna Said Kav X-2 No. 4, Kel.
Kuningan Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Kendaraan Listrik Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mayo Falmonti S.H.,
Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Maka
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik mengemudi balap, mekanik kendaraan bermotor darat, membaca

peta, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab lingkungan; instruksi mengendarai sepeda motor; pelatihan sepeda
motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:34:57
540   EtiketJID2022084647

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 18 Office Park Lantai 25 Suite A-2, Jl. TB Simatupang Kav. 18, Kebagusan, Pasar
Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

CV RUANG VISUAL DUNIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WAVE STUDIO + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pelatihan fotografi; Jasa studio fotografi; Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; Reportasi hasil fotografi;

fotografi; fotografi potret; layanan perpustakaan fotografi; mengedit rekaman video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:35:05
540   EtiketJID2022084648

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Palma One Lantai 7 Unit 709, Jl. HR Rasuna Said Kav X-2 No. 4, Kel.
Kuningan Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Kendaraan Listrik Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mayo Falmonti S.H.,
Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Maka
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain atau perancangan kendaraan bermotor; Jasa merancang, mengembangkan, merekayasa rangkaian suku cadang

Kendaraan; Penyediaan perangkat lunak komputer untuk layanan ruang obrolan online; Situs web; aplikasi perangkat lunak
yang dapat diakses melalui situs web; penelitian dan pengembangan suku cadang kendaraan bermotor; perancangan dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk kendaraan bermotor===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:36:16
540   EtiketDID2022084649

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 188, Section 3, Wanjiali Middle Road, Yuhua District, Changsha, Hunan, China
China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YANKER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Pelembab cerutu; alat pemanas yang digunakan untuk tembakau

yang dihirup; alat penguap oral untuk perokok; alat penguap rokok tanpa asap; cerutu; filter rokok; filter untuk rokok; kertas
rokok; korek api; kotak cerutu; kotak rokok; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; pemantik untuk
perokok; perasa, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau;
pipa tembakau; rokok; rokok elektronik; rokok elektronik yang digunakan sebagai pengganti rokok tradisional; tembakau;
tembakau kunyah; tembakau tanpa asap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:38:45
540   EtiketDID2022084650

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CYBER 2 TOWER Lt.34 Jl. Rasuna Said, Blok X-5 No.13 Kel Kuningan Timur, Kec
Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: enviromet (stylized)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hijau muda, hijau tua
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===batu bara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:40:14
540   EtiketJID2022084651

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Bhayangkara Ruko Crystal Lane, Nomor 48, Rt 002/Rw.003, Kelurahan
Pakualam, Alam Sutera, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15320

PT. CANTIK SUKSES CEMERLANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LACASCA AESTHETIC CLINIC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : pink emas, coklat muda
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa keperawatan; Jasa perawatan kulit; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Layanan konseling di bidang kesehatan,

kebugaran, dan nutrisi yang disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; Layanan pengawasan di
bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan; Layanan perawatan kesehatan; Layanan
perawatan kulit; Memberikan informasi di bidang manajemen berat badan; Menyediakan berita mengenai acara yang
berkaitan dengan medis dan kesehatan melalui Internet; Menyediakan informasi melalui Internet dalam bidang perawatan
kesehatan, yaitu, menyediakan berita dan informasi mengenai topik yang berkaitan dengan perawatan kesehatan kepada
pelanggan seperti dokter dan profesi perawatan kesehatan lainnya; Perawatan kebersihan dan kecantikan bagi manusia;
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Perawatan kecantikan; hair removal dengan elektrolisis; informasi medis; informasi, nasihat dan konsultasi yang berhubungan
dengan kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; jasa farmasi untuk resep kecantikan; jasa kecantikan, yaitu
layanan dermatologi estetika dan layanan dermatologi kosmetik; jasa klinik; jasa nasihat farmasi; jasa perawatan kesehatan
dan kecantikan; jasa perawatan obat menghilangkan rambut; jasa terapi dan perawatan kecantikan; jasa yang berkaitan
dengan perawatan kecantikan; jasa-jasa dibidang kedokteran dan kesehatan; konsultasi disediakan melalui Internet di bidang
perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi medis; konsultasi medis, obat-obatan dan farmasi; layanan ahli kecantikan;
layanan analisis kosmetik untuk menentukan kosmetik yang paling tepat untuk digunakan dengan bentuk wajah dan warna
kulit seseorang; layanan dermatologi; layanan diagnostik medis dan bedah; layanan dokter; layanan elektrolisis dan obat
menghilangkan rambut; layanan kecantikan; layanan kecantikan dan perawatan rambut; layanan kesehatan, yaitu, layanan
untuk memungkinkan pengendalian (management) yang efektif dari satu atau lebih kondisi kronis; layanan klinik perawatan
medis dan kesehatan; layanan konseling di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat
badan; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan konsultasi dan informasi yang
berkaitan dengan produk medis; layanan konsultasi di bidang kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
perawatan kulit; layanan laser hair removal; layanan obat menghilangkan rambut; layanan pengencangan kulit laser; layanan
perawatan kesehatan dan kecantikan; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah dan rambut; layanan perawatan
rambut; layanan perawatan wajah dan tubuh; layanan peremajaan kulit dengan laser; memberikan saran medis di bidang
dermatologi; menyediakan informasi kecantikan atau estetika; panduan diet dan nutrisi; pengeluaran obat-obatan; perawatan
Rambut; perawatan [medis]; perawatan kesehatan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia; perawatan kulit
wajah kimia; perawatan laser kosmetik dari spider veins; perawatan laser kosmetik kulit; perawatan laser kosmetik untuk
pertumbuhan rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:42:00
540   EtiketJID2022084652

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CYBER 2 TOWER Lt.34 Jl. Rasuna Said, Blok X-5 No.13 Kel Kuningan Timur, Kec
Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: enviromet (stylized)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau muda, hijau tua
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===perdagangan batubara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:42:06
540   EtiketDID2022084653

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dukuh Patra V/44 RT.010/002 Kel. Menteng Dalam Kec. Tebet, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Hafiza Fathan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: dermixlim
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau dan Jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu memelihara kesehatan; Jamu pelangsing; Jamu untuk kesehatan; Kertas tisu untuk kesehatan; Minuman dalam

bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan;
Minuman pelangsing; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen untuk kecantikan dan
kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk
digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk kesehatan; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan
dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak aromatik untuk keperluan kesehatan; Sediaan
farmasi untuk perawatan kesehatan; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; campuran minuman diet untuk
digunakan sebagai pengganti makan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman
suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen makanan diet; campuran minuman suplemen makanan diet untuk
keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan medis; hasil-hasil/produk farmasi
pelangsing tubuh; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kapsul pelangsing; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk
keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan/minuman suplemen kesehatan;
minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang
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disesuaikan untuk keperluan medis; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman suplemen diet;
minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan
diet, bukan untuk tujuan medis; minyak terapi untuk kesehatan; obat-obatan pelangsing tubuh; pengganti makanan dan
campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; produk dan suplemen makanan kesehatan; sediaan dermatologis
untuk penggunaan medis untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; sediaan
pelangsing untuk tujuan medis; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan medis; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); sediaan-sediaan untuk
penyembuhan gangguan kesehatan; sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan; suplemen diet dimaksudkan untuk
melengkapi diet normal atau memiliki manfaat kesehatan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan
terutama terbuat dari minyak; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:50:29
540   EtiketDID2022084654

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SUKABUMI BLOK E.9 NO. 31, Kota Tangerang, Banten
PT. DARMARENDRA MEGATAMA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: R2D
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum kecantikan

(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker pembersih untuk tubuh; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk
membersihkan wajah; masker wajah memurnikan arang; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit
tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah
(kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:50:57
540   EtiketDID2022084655

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Setiabudi PS II TPI D3, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan,
Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera Utara

FATIMAH ZAHARAH, SE, KUNTORO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROTI ECCO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:51:11
540   EtiketDID2022084656

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM. MINASA INDAH RESIDENCE BLOK.C.24 RT:006/RW:007, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, 92114

ANDI NUR AZIZA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:
Merek Kata
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AZIZA BEAUTY
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh,

wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem,
masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo,
kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi
bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat
kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan
mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur;
lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo
rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk
dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter; Highlighter badan kosmetik;
Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter
wajah kosmetik; Hyaluronic serum; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak
bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, Jel dan minyak berjemur, Kosmetik fungsional, Sediaan-sediaan kosmetik
anti penuaan, Kosmetik untuk rambut dan kulit kepala, Kosmetik untuk pijat, Rias muka, Sediaan-sediaan kosmetik untuk
rambut, Kosmetik perawatan badan dan kecantikan, Sediaan-sediaan kosmetik untuk mandi berendam dan mandi pancuran,
Kosmetik  tabir surya, Kertas tissue yang mengandung kosmetik, Mandi busa (untuk penggunaan kosmetik), Parfum dan
minyak kelonyo, Sediaan-sediaan pembersih  rias muka, Sabun kosmetik, Sampo, Sampo badan, Sampo rambut, Losion
rambut.; Kosmetik, lip cream, lipstik, blush on, spon, penghapus make-up, eyeshadow, maskara, bedak, bulumata palsu
(extension), masker, perawatan kulit, eyeliner, pensil alis.; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi
garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah
kulit manusia; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam
mencuci; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat);
Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion dan serum; Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Lotion kulit kering (kosmetik); Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab kulit;
Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk
kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan
kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan
mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak, losion dan krem untuk badan
dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum, eau de toilette; Pelembab (kosmetik); Pemerah pipi dalam bentuk
bedak; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pensil highlighter (kosmetik);
Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kulit, yaitu
serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata,
penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona
wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun; Sabun Batang;
Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan;
Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun
mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun
mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun
untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi};
Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk
mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan
kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun
mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan
penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan
kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan
pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan perawatan kulit
non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan
perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perlengkapan mandi yang
berasal dari wangi-wangian; Sediaan pewarna kuku; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan
minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan
tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik);
Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat;
Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum
pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Tempat lipstik; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner cair (Kosmetik); Vitamin C serum; bahan pewarna rambut;
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bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh;
barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak
dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak
krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk
penggunaan toilet; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah
ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body lotion untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak
wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk sabun; bulu
mata palsu; cairan pembersih; cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik);
dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran tubuh; deodoran, spray
untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; eau de parfum; eau de toilette; face tonics klarifikasi penyeimbang
minyak; gel kosmetik; gel mandi dan mandi; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat, selain untuk
keperluan medis; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel wajah [kosmetik]; ginseng mengklarifikasi masker wajah
pemolesan; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan
kosmetik; highlighter (kosmetik); kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kit
make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias
yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari
perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan
pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis
untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat,
losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara
untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik dalam bentuk bubuk;
kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan
make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik
dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional menjadi sediaan
penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat
dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up;
kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir,
lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan
wajah dan tubuh; krim dasar bedak; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim masker tubuh; krim masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim tangan kosmetik; krim tangan
untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; lem untuk menguatkan kuku; lilin tanpa
selip untuk lantai; lipstik; losion dan krem pelembab badan dan kulit; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kecantikan;
lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion
rambut tanpa obat; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah
dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut;
lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-
up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan;
masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan,
krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah,
losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari
bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik;
masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik;
masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe;
masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker
pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala;
masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput
laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu
dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; paket
kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit;
paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan
kosmetik; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembab rambut; pelembab wajah kosmetik; pelembab, losion dan krem
untuk badan dan kulit; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pencuci tubuh (sabun) bayi; penghilang cat kuku; penghilang cat
kuku berbentuk gel; penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan
kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; pewangi rambut; pewarna kosmetik;
pomades untuk keperluan kosmetik; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut
dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk kosmetik
dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk
perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun
batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung
untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk
tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang
digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun
deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit;
sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak
mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk
bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk
keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak
mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun
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untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk
penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak
mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion
untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa
untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran
dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sarung tangan pra-dibasahi dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk
perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan
rambut; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan
kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik
tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri;
sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik
untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan
kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik
untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit
dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up
artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan
kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan
gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata
rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan;
sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-
sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan
kulit; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik;
sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi,
losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa
obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perlengkapan
mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-
sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-
sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun,
wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semprotan untuk tubuh yang
mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum
jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata;
serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat
bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; shampoo kering; shampoo ketombe; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan
kulit; susu pembersih wajah; tempat lipstik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik;
wewangian dan wangi-wangian; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:51:20
540   EtiketDID2022084657

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Bukit Permata Jalan Permata XI/19 RT 002 RW 009 Kelurahan Tanjung
Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau 29445, Kota
Batam, Kepulauan Riau, 29445

KASAN KO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RX369
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Suplemen makanan biji rami; Suplemen makanan minyak biji rami; enzim untuk suplemen diet; kasein untuk suplemen

diet; protein untuk suplemen diet; sediaan vitamin; serum; suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet biji
rami; suplemen diet glukosa; suplemen diet lesitin; suplemen diet ragi; suplemen diet royal jelly; suplemen makanan mineral;
suplemen nutrisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:52:17
540   EtiketJID2022084658

730 Nama Pemohon : PT. KHAZZANAH AL-ANSHARY
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Alamat Pemohon : Jl. Raya Cipanas No. 100/12, RT/RW: 002/006, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa
Barat, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 43253

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KHAZZANAH TOURS & TRAVEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Toska
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pelayanan ibadah haji dan umroh; jasa perjalanan wisata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:54:09
540   EtiketDID2022084660

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Palasari RT02 RW06 Desa Selaawi Kec. Sukaraja , Kabupaten Sukabumi, Jawa
Barat, 43192

Ela Nurlaela

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bolu Batik Dapur Bu Ela
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : coklat muda, coklat tua, hitam, merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Biskuit Gabin (Kue tradisional);

Bolu Koja; Bolu Kojo; Bolu Paranggi; Bolu nanas; Buttermilk Pancakes; Kue Akar Kelapa; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus;
Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bugis Betawi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue
Combro; Kue Cucur; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue
Gulung; Kue Kecalo; Kue Kelen; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Sagu; Kue
Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lumpang; Kue Muso; Kue Onde; Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pia; Kue Pia Saronde; Kue
Putri Kandis; Kue Putu; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Srikaya; Kue
Strawberry; Kue Tenteng; Kue bika ambon; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue nanas; Kue semprong;
Pepe (Kue Manis); Roti kue-kue semprit; Yangko (kue moci); adonan kue; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; cake
frosting [icing]; campuran kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dekorasi marzipan untuk kue; fa gao [kue bolu kukus];
flapjacks [kue wajan]; hiasan kue yang dapat dimakan; kasutera [kue bolu Jepang]; kimchijeon [pancake sayuran fermentasi];
kue almond; kue basah; kue bebas gluten; kue beras; kue bolu; kue bubuk; kue bulan; kue es; kue gandum; kue geplak; kue
jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue lekker; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue
pang-pang; kue potong; kue prem; kue putri salju; kue semprit; kue stik bawang; kue untuk makanan ringan; kue widaran /
bidaran; kue, biskuit, kue kering; pajeon [Panekuk gaya Korea yang dibuat dengan bawang hijau]; pajeon [panekuk bawang
hijau]; panekuk; panekuk soba; petits fours [kue]; tepung kue===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:54:26
540   EtiketJID2022084661

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pantai Batu Mejan No. 26 C BR. Padang Linjong, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara,
Kabupaten Badung, Bali , Kabupaten Badung, Bali, 80351

CEMILE OZLEM ESEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CORDUROY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hotel; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Restoran; layanan hotel===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:57:07
540   EtiketDID2022084662

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Tugu, RT/RW: 001/009, Kel. Cibodas, Kec. Pasir Jambu, Kabupaten Bandung,
Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40972

SAHRIL SIDIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAHAYA GALLERY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Puih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===gamis; pakaian, alas kaki, tutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/10/2022 17:58:01
540   EtiketDID2022084663

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp BPPB Blok P 2, Pasirmulya, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat
Mira Nur Gandaniati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mayo Falmonti S.H.,
Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Moon Dae
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; Dompet wanita (terbuat dari

kulit); Koper bagasi; dompet; dompet genggam kecil; koper dan tas jinjing; kulit dan imitasi kulit; kulit dan tas kulit imitasi; kulit
untuk sepatu; perangkat untuk bepergian [barang dari kulit]; tas *; tas akhir pekan; tas bepergian; tas kulit, koper, dan dompet;
tas pundak; tas tangan; tas tangan untuk wanita; tas yang terbuat dari kulit imitasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 00:04:08
540   EtiketJID2022084724

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sahid Sudirman Center Lantai 56, Jl. Jend. Sudirman Nomor 86, Kelurahan Karet
Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220

PT Barisan Petualang Pemberani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Adventure Archipelago
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Petualangan Nusantara
591 Uraian Warna : Hitam, Putih dan Hijau Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa penyediaan informasi dan penyediaan ulasan tentang jasa-jasa travel dan tujuan menginap; informasi travel;

jasa tour dan travel; jasa travel; mengatur dan memesan eco-travel melalui situs web; pemesanan eco-travel dan eco-tours
melalui situs web; pemesanan eco-travel melalui situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 00:06:25
540   EtiketDID2022084725

730 Nama Pemohon : Bambang Sutomo
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Alamat Pemohon : Perum Pesona Prima Karanggan C-1/3  Rt.006/004 No.3 Desa Karanggan
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16960

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: N BRIGHT R
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 00:24:26
540   EtiketDID2022084726

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Pesona Prima Karanggan C 1/3 No.3 Rt.006/004 Kel.Karanggan, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, 16968

Bambang Sutomo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: N. SOFTENER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===pelembut kain untuk penggunaan binatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 01:11:53
540   EtiketJID2022084727

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
ADVOKAT BERSATU INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ABI ADVOKAT BERSATU INDONESIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ABI adalah kepanjangan dari ADVOKAT BERSATU INDONESIA
591 Uraian Warna : Merah, Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa administrasi hukum lisensi; jasa advokasi hukum; jasa hukum; jasa konsultasi hukum; jasa penasihat dan perwakilan

hukum; jasa penasihat hukum; jasa pengacara; jasa penyediaan informasi hukum; jasa penyediaan pendapat hukum ahli===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 01:57:11
540   EtiketDID2022084728

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Pergudangan Royal Kosambi Blok DD  No. 18, Jl. Raya Salembaran
Dadap, Kel. Cengklong, Kec. Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten

PT. BEAUTY MODERN KOSMETIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOPNICE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Biru Tosca dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bahan riasan; Bedak padat untuk rias wajah; Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk keperluan

kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik untuk spa; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Kuku
buatan; Masker Wajah; Pelapis kuku; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one;
Pembersih serba guna; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pensil untuk bibir; Perona Pipi; Perona wajah; Pewangi badan
(kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun kosmetik; Sediaan
dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan
pewarna kuku; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias
dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum pengencang kulit; alis palsu; bedak wajah; body lotion untuk keperluan kosmetik;
bulu mata palsu; cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; colognes, parfum dan kosmetik; deterjen; garam mandi untuk
keperluan kosmetik; gel kuku; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan
lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk
mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang terdiri dari
perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner bibir; kondisioner kuku;
kosmetik; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik yang mengandung vitamin; krim bibir; krim
kuku; krim pelurus rambut; kutek kuku; lipstik; lotion mandi; lotion pengeritingan permanen; lotion, krim dan sediaan untuk
perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; maskara; masker kulit; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak-minyak sari kosmetika; pelembab bibir; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pena cat
kuku; pena korektor untuk riasan mata; pengeras kuku; penghapus riasan; penghilang cat kuku; penghilang riasan mata;
pengkilap bibir; pensil mata; pensil mata kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; pewarna lotion untuk
rambut; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes)
dan semprotan (sprays); produk pemutih (kosmetik); riasan mata; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci
tangan; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-
penuaan; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi;
sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan make-up untuk wajah dan
tubuh; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan bibir; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan tata rias; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan
setelah bercukur; tempat lipstik; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan
pembersih kulit; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 03:12:12
540   EtiketDID2022084729

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Harco Pasar Baru Lt. 1  No. 123  Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

ZHONG CHUJUN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHOISKYCN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bahan riasan; Bedak padat untuk rias wajah; Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk keperluan

kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik untuk spa; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Kuku
buatan; Masker Wajah; Pelapis kuku; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one;
Pembersih serba guna; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pensil untuk bibir; Perona Pipi; Perona wajah; Pewangi badan
(kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun kosmetik; Sediaan
dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan
pewarna kuku; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias
dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum pengencang kulit; alis palsu; bedak wajah; body lotion untuk keperluan kosmetik;
bulu mata palsu; cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; colognes, parfum dan kosmetik; deterjen; garam mandi untuk
keperluan kosmetik; gel kuku; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes,
glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat
untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang
terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner bibir; kondisioner
kuku; kosmetik; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik yang mengandung vitamin; krim bibir;
krim kuku; krim pelurus rambut; kutek kuku; lipstik; lotion mandi; lotion pengeritingan permanen; lotion, krim dan sediaan untuk
perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; maskara; masker kulit; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak-minyak sari kosmetika; pelembab bibir; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pena cat
kuku; pena korektor untuk riasan mata; pengeras kuku; penghapus riasan; penghilang cat kuku; penghilang riasan mata;
pengkilap bibir; pensil mata; pensil mata kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; pewarna lotion untuk
rambut; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes)
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dan semprotan (sprays); produk pemutih (kosmetik); riasan mata; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci
tangan; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-
penuaan; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi;
sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan make-up untuk wajah dan
tubuh; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan bibir; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan tata rias; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan
setelah bercukur; tempat lipstik; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan
pembersih kulit; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 04:25:39
540   EtiketDID2022084730

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  DEPOK MULYA 1, BLOK D NO.16 BEJI, DEPOK, JAWA BARAT, Kota Depok, Jawa
Barat

ADITYO SASIKIRONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BANDES WATER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air minum dalam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 06:26:29
540   EtiketDID2022084731

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl tpu ciri mekar rusun kostrad lt 2 no 35, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16911
Ana Aprianti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mamimoe
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam ungu putih dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lilin leleh; Lip tint (pewarna bibir); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Sabun mandi, deodoran; Sediaan perawatan rambut,

shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; deodoran; sabun batang; sabun batangan untuk mandi;
sabun cair; semprotan deodoran kaki; shampo rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 06:59:45
540   EtiketJID2022084732

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. WR. Supratman Gg. Waru 4 No. 52, RT. 004, RW. 031, Kel/Desa Benua Melayu
Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak , Prov. Kalimantan Barat , Kota
Pontianak, Kalimantan Barat, 78122

GRISELDA OKTABERIA SUSIEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gege Grisel
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Database online di bidang hiburan; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial televisi animasi dan penampilan langsung;

Hiburan dalam bentuk serial televisi dan konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi,
drama, berita, dan variasi; Hiburan online interaktif; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
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web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat
pertunjukan langsung; Jasa  penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal online untuk pelanggan untuk
berpartisipasi dalam permainan elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam
permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial,
dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi
secara langsung; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan
petualangan; Mengatur dan menyelenggarakan konvensi untuk tujuan hiburan; Menyediakan penggunaan sementara
permainan interaktif yang tidak dapat diunduh; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online;
informasi hiburan; jasa klub penggemar; layanan hiburan; layanan hiburan interaktif; melakukan acara hiburan; melakukan
acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan
kegiatan hiburan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir, mengadakan,
dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; menyediakan buku komik dan novel grafis online, tidak dapat diunduh;
menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; organisasi acara hiburan
cosplay; penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video,
karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan podcast di bidang musik
dan hiburan; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk pendek
yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video
mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam
bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan
pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang
menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa
penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang
dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program
hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan
orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter
sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi
permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat
di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan
permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang
permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang
tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga,
penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia ,
teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan
langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio,
konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa
taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan
dan film televisi; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor,
kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang
kuda; Layanan taman bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Memberikan informasi
terkait rekreasi; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin;
Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi;
Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan
dengan tema; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan di alam taman air dan pusat
hiburan; informasi tentang kegiatan rekreasi; jasa hiburan wisata dalam air; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang
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disediakan oleh galeri seni; layanan kamp rekreasi; layanan liburan dan rekreasi; layanan rekreasi; layanan taman hiburan;
melakukan acara hiburan; melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan,
olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air
dengan diving dan snorkeling; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi;
menyediakan fasilitas taman hiburan; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi;
menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran,
peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan
pertunjukan; penyediaan pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan taman bermain anak-
anak di stasiun layanan; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; produksi hiburan audio; produksi
hiburan langsung; produksi pertunjukan taman hiburan; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan
taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus,
hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra,
kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan
kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan,
melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung, penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada
jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal
yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik, blog, konten hiburan multimedia yang tidak
dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi audio, video, teks, biner, gambar tidak
bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa klub untuk tujuan hiburan yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan
konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran,
festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa pelatihan secara online; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus
pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer
dan sistemsistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak, peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi
dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan
otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan /
customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer,
perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan
lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan
pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan menyelam; Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan),
sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri
KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan
bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi;
melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus
pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang
berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan konferensi
pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur kursus pelatihan; mengatur
kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya profesional dan kursus
pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus
pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan seminar pelatihan online;
menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan (training) atlet sepatu roda;
pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan mengatur seminar,
konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan
kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan
atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penyelenggaraan forum
pendidikan secara langsung; Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan
model acara secara wajar; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni
dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa
pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan
yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan
dan hiburan, yaitu program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui
berbagai platform di berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan
konvensi di bidang animasi, buku komik dan seni populer; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital,
majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan
penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan
video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi,
kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia
hiburan, berita dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program
berkelanjutan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat
komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan
televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video,
video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar
bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan
yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film
dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan
teater langsung yang menyajikan karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif
secara on-line melalui jaringan elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan
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permainan komputer secara online; penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik,
film bioskop, program televisi animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang
berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik;
jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan
seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa pengadaan acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan;
Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan
(hiburan); Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi
program radio, program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan
hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini yang tidak dapat diunduh, dan
pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter,
acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio,
jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca,
olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan
informasi telekomunikasi; Jasa streaming konten media digital untuk pihak lain; menyediakan jasa komunikasi online; Jasa
penyediaan panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak,
konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan  informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang
dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi,
pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan
atau olahraga; Jasa penyewaan mesin di tempat hiburan di koridor beratap; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa
publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer
untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater,
acara seni dan budaya, konser, langsung pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga;
Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema
pertunjukan dan film televisi; Jasa-jasa agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara
olah raga, budaya dan hiburan.; Jasa-jasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa hiburan di bidang permainan komputer;
Jasa-jasa hiburan komputer dan video game; Jasa-jasa hiburan permainan video; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan
konsultasi yang berkaitan dengan jasa hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari
database komputer atau dari Internet; Jasa-jasa presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Klub penggemar untuk
tujuan hiburan; Komunitas perkumpulan mobil dalam bidang hiburan; Komunitas perkumpulan motor dalam bidang hiburan;
Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan bantuan untuk
mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga;
Layanan dalam memberikan informasi dan saran mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh klub sosial, klub rekreasi
dan klub hiburan (leisure); Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot berkostum atau tim tari
di pertandingan dan eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang berhubungan dengan
bola basket, acara khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film,
program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi, drama,
aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui
jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan dalam
bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung yang
menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik secara langsung;
Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara musik dan
rekaman video; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan dan
pendidikan dalam bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan  dalam bidang bola basket dan menampilkan
permainan basket dan pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater,
produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan,
yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital,
foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yaitu menyediakan
podcast di bidang denim; Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast di bidang keberlanjutan dan kejadian terkini di industri
tekstil; Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast di bidang mode; Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast di bidang
tekstil; Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast video di bidang denim; Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast video
di bidang keberlanjutan dan kejadian terkini di industri tekstil; Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast video di bidang
mode; Layanan hiburan yaitu menyediakan podcast video di bidang tekstil; Layanan hiburan yang berhubungan dengan liga
basket fantasi; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi,
klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan
komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang disediakan di acara
olahraga; Layanan hiburan yang disediakan di sirkuit balap motor; Layanan hiburan yang sifatnya mengatur acara hiburan
sosial; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu mengorganisir dan
menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan video, permainan
komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana pengguna dapat saling
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan materi multimedia
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi interaktif, rekaman video, rekaman
video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan tayangan radio, dan rekaman suara di
bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan akses ke database interaktif
elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga, video, audio, visual, dan materi audio-visual
di bidang kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game komputer online; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan komunikasi; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan hiburan, yaitu,
partisipasi dalam balapan mobil sport; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh bintang film, bintang televisi, bintang
musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu, penyediaan video, gambar, film dan musik
yang tidak dapat diunduh; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga motor; Layanan hiburan,
yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan informasi hiburan; Layanan klub penggemar
(hiburan); Layanan manajemen acara [organisasi pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan olahraga,
kebudayaan dan hiburan; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan
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pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan
yang berkaitan dengan kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang
dikendalikan dari jarak jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang
berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard,
hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan
musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan
kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan
penghibur, hiburan dan kegiatan budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Manajemen acara budaya, pendidikan,
hiburan dan olahraga; Memberikan informasi hiburan audio-visual online melalui jaringan komputer global; Memberikan
informasi hiburan melalui situs web; Memproduksi program untuk pendidikan, kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mencari
musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan);
Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi, drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film,
data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mengatur acara
pertunjukan untuk tujuan budaya atau hiburan; Mengatur dan menyelenggarakan konvensi untuk tujuan hiburan; Mengatur
dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Mengatur
pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan hiburan; Mengorganisir grup hiburan; Menyediakan
acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler
yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan
rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang
menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara
televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan database komputer, elektronik, dan online di bidang hiburan; Menyediakan
fasilitas hiburan dan rekreasi; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara pendidikan
(untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan
pertunjukan game; Menyediakan informasi hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi;
Menyediakan informasi hiburan mengenai permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan
informasi hiburan tentang program televisi yang sedang berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan jasa
pemberian peringkat pengguna untuk tujuan hiburan; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan;
Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyediakan situs web yang menampilkan
acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia; Menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif realitas
virtual augmented reality realitas campuran elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau
pendidikan; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan
dan rekreasi; Merencanakan atau manajemen atas hiburan; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film,
pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara
hiburan dan hiburan; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan yang ditampilkan di webcast; Organisasi dari kompetisi-
kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Pameran, Exhibition, Pendidikan,
Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi,
termasuk online, tentang aktifitas pendidikan, pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pemesanan, reservasi,
pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub, fasilitas
menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah raga;
Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara
hiburan, termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Pemondokan untuk
keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan permainan online;
Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,
fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online
dari basis data komputer atau melalui Internet; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah raga; Pengaturan
acara hiburan; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day schools),
konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan; Pengaturan dan
penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes, permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan;
Pengaturan klub penggemar untuk tujuan hiburan; Pengaturan pertunjukan untuk tujuan hiburan; Pengoperasian, administrasi,
manajemen dan penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Pengorganisasian kontes [pendidikan atau
hiburan]; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet,
jaringan seluler dan nirkabel; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); Penyediaan dari hiburan,
jasa olah raga atau kebudayaan dari skema loyalitas pelanggan dan pembeli yang sering melakukan pembelian.; Penyediaan
informasi  berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan hiburan olahraga virtual yang
disediakan online dari database komputer atau jaringan komunikasi global; Penyediaan informasi hiburan tentang artis musik,
penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan halaman profil online;
Penyediaan informasi online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga; Penyediaan informasi, termasuk secara online,
mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan jasa hiburan radio dan televisi;
Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan
hiburan; Penyelenggara Acara Hiburan Tahunan; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan klub
penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna permainan elektronik dan/atau pengguna
mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau hiburan); Perantara pemesanan
tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; Perencanaan acara dan layanan manajemen, yaitu,
mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan acara
khusus untuk tujuan hiburan sosial; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir kompetisi permainan video;
Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang disediakan secara online
dari basis data komputer atau Internet; Produksi dan distribusi program radio dan televisi, hiburan radio dan televisi,
pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media sosial dan
pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan
elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi
satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman video dan
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rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi
olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Produksi hiburan dalam bentuk seri televisi; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan penyewaan
rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program televisi, konten digital yang berkaitan
dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; Produksi,
presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan hiburan untuk anak-anak; Program
hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet,
jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan
kesejahteraan (wellness) terkini; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi dan
informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi yang tidak dapat
diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku
komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi
dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak dan majalah di bidang hiburan; Pusat hiburan keluarga; Pusat rekreasi
keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; Taman hiburan dengan wahana
yang dapat dinaiki dan dengan tema; Wawancara tokoh-tokoh kontemporer untuk tujuan hiburan; acara talkshow (hiburan);
agen pemesanan untuk layanan hiburan; ajang pemilihan kontes (hiburan); aktivitas rekreasi dan hiburan; distribusi konten
digital asli yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi
melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs
web hiburan, dan outlet video-on-demand; fashion show (hiburan); hiburan; hiburan dalam bentuk kompetisi e-sports; hiburan
dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung; hiburan
dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam
bentuk turnamen catur; hiburan dalam pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil; hiburan dalam sifat balap
mobil dan pameran; hiburan dalam sifat balap sepeda dan pameran; hiburan dalam sifat daya tarik rumah hantu; hiburan
dalam sifat klub gulat; hiburan dalam sifat kompetisi angkat berat; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat
kompetisi seluncur es; hiburan dalam sifat kompetisi sepatu roda; hiburan dalam sifat kompetisi trek dan lapangan; hiburan
dalam sifat kontes gulat; hiburan dalam sifat kontes tinju; hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat liga
basket fantasi; hiburan dalam sifat liga bisbol fantasi; hiburan dalam sifat liga olahraga fantasi; hiburan dalam sifat liga
sepakbola fantasi; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan dalam sifat naik taman hiburan; hiburan dalam sifat pacuan
kuda; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan dalam sifat permainan basket; hiburan dalam sifat permainan bisbol;
hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan dalam sifat permainan olahraga; hiburan dalam sifat permainan sepak bola;
hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola Amerika; hiburan dalam sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat pertunjukan
cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan game yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan
dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam sifat pertunjukan kembang api; hiburan dalam sifat pertunjukan
komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan
langsung dan penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan
dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat
pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni;
hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan senam; hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu
roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan
tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan dalam sifat pertunjukan vokal langsung; hiburan dalam sifat
produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang
berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung
di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang varietas; hiburan dalam sifat ras
anjing; hiburan dalam sifat ras kapal pesiar; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan aksi langsung; hiburan dalam sifat
turnamen golf; hiburan dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dalam sifat turnamen tenis; hiburan dan kegiatan budaya;
hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan di alam fantasi liga sepak bola Amerika;
hiburan di alam kontes kecantikan; hiburan di alam pertunjukan tari; hiburan di alam produksi teater makan malam; hiburan di
alam sirkus; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan melalui siaran televisi nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol
Internet; hiburan radio; hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan melalui Internet; hiburan tarian; hiburan
televisi; hiburan tentang tempat-tempat wisata lokal dan tempat-tempat menarik di sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-
bahan yang berkaitan dengannya; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi perangkat
lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even olahraga,
layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; hiburan, yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi
teater dan produksi komedi; informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi; informasi hiburan on-line; informasi yang
berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan olah raga; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer
disediakan secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi
yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui
program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, yang disediakan secara online dari
basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan
hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data komputer atau
Internet; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten
hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa hiburan berupa
jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia
melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk
gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan
dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan
konten audio-visual, film, video, program televisi, serial animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan
komputer dan permainan video; jasa hiburan dalam bentuk penyelenggaraan turnamen catur; jasa hiburan dalam bentuk
pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi;
jasa hiburan keluarga; jasa hiburan musik; jasa hiburan wisata dalam air; jasa hiburan yaitu menyediakan digital collectible
yang tidak dapat diunduh online yaitu animasi dan video untuk digunakan dalam lingkungan digital untuk tujuan hiburan; jasa
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hiburan yaitu menyediakan digital collectible yang tidak dapat diunduh online yaitu foto untuk digunakan dalam lingkungan
digital untuk tujuan hiburan; jasa hiburan yaitu menyediakan digital collectible yang tidak dapat diunduh online yaitu gambar
untuk digunakan dalam lingkungan digital untuk tujuan hiburan; jasa hiburan yaitu menyediakan digital collectible yang tidak
dapat diunduh online yaitu seni untuk digunakan dalam lingkungan digital untuk tujuan hiburan; jasa hiburan yaitu rangkaian
program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan streaming; jasa hiburan yang disediakan
dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan produksi video; jasa hiburan, yaitu
menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan konten
hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet, semuanya menampilkan konten hiburan,
melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara dari permainan elektronik yang
tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak  realitas tertambah (augmented
reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa
hiburan, yaitu program televisi dan radio yang menampilkan informasi, berita dan balap motorsport serta pengembangan
mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan materi di bidang
fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar langsung dan konferensi dalam bidang
hiburan, permainan, permainan video dan olahraga elektronik; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar
secara langsung dan konferensi dengan aspek taktis dari suatu permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam
bidang permainan, permainan video dan olah raga elektronik; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas
permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan
penggunaan sementara atas permainan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat
diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan
para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi, mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau,
dan menerbitkan konten permainan video interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu
jaringan komputer global, internet dan jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik
online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak
dapat didownload berupa musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan
permainan, puzzle dan informasi mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan,
penampilan, program dan rekaman audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan
podcast dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan,
pendidikan dan kegiatan budaya; jasa konsultasi di bidang hiburan; jasa pelatihan di bidang musik, hiburan, seni pertunjukan,
penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga
yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan atau skema pembeli yang sering; jasa pendidikan dan hiburan,
yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa penerbitan
video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi dan acara pendidikan,
hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik,
kompetisi, dan turnamen; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter,
acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan informasi
di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi
komputer; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten
audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan
komunikasi lain; jasa-jasa hiburan sepatu roda; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang
disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio,
televisi, telepon, internet dan database online; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan
pendidikan; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); jasa/layanan hiburan, yaitu, memfasilitasi jasa/layanan
permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang dimainkan melalui jaringan internet atau
komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten hiburan dan live streaming video
acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas tertambah (augmented reality) online;
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixed
reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games), hiburan interaktif dan konten realitas campuran (mixed
reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality games), hiburan interaktif
dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan
realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten realitas tertambah (augmented reality games);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten
dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas
virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality); jasa hiburan dalam
bentuk video dan gambar yang tidak dapat diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan
komunikasi dan internet; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan wisata;
keramahan perusahaan dalam sifat layanan hiburan; klub automotif (hiburan); komunitas di bidang olahraga dan hiburan;
konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang
pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline;
konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web; layanan agen tiket hiburan; layanan amal,
yaitu, menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan arcade hiburan; layanan
budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan fan club berkaitan dengan hiburan; layanan fan
club dalam sifat hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan
hiburan; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut;
layanan hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan
pasca produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam hal menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan
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hiburan dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam
sifat kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira; layanan hiburan dalam sifat kontes gulat; layanan hiburan
dalam sifat kontes hapkido; layanan hiburan dalam sifat kontes jiu-jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo;
layanan hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan dalam sifat kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes
kickboxing; layanan hiburan dalam sifat kontes sanshou; layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan
dalam sifat kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes wing chun; layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik;
layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program
televisi berbasis realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang
olahraga; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia
yang tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi,
webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan di alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay
thai; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan
disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh
diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan;
layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan kabaret; layanan hiburan
kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk
orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan
hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan sifat kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi;
layanan hiburan yaitu penyediaan film bersambung yang menampilkan cerita fantasi dan karakter fantasi yang ditonton melalui
suatu layar lebar televisi satelit alat elektronik portabel atau Internet; layanan hiburan yaitu penyediaan permainan interaktif
yang tidak dapat diunduh dan dapat digunakan sementara; layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi;
layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik,
permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; layanan hiburan, yaitu, memberikan
ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan
rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip
video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan
pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik
konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler serta perangkat nirkabel
lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya
yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan
oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara
langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan
rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan kemah liburan [hiburan]; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan
pendidikan); layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan; layanan klub hiburan; layanan klub
malam [hiburan]; layanan konsultasi di bidang hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan pemesanan tiket untuk acara
hiburan, olahraga, dan kebudayaan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh
asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan pengaturan dan kordinasi hiburan atau klub;
layanan produksi hiburan langsung; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio
untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi perangkat lunak hiburan multimedia;
layanan pusat hiburan; layanan reservasi dan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi
untuk hiburan; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga
langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan pameran di bidang
hiburan; melakukan pameran untuk tujuan hiburan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi pendidikan, budaya,
olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan; memberikan informasi
di bidang hiburan; memberikan informasi di bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan
informasi hiburan dari indeks dan database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik,
gambar foto dan informasi audio visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan dengan cara
elektronik; memberikan informasi hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi hiburan
melalui Internet; memberikan informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband,
nirkabel, dan layanan on-line; memberikan informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi on-line di bidang hiburan
permainan komputer; memberikan informasi online tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya;
memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan; memberikan informasi pendidikan kepada
pengemudi kendaraan dan penumpang memberikan hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan
informasi tentang hiburan dan acara hiburan melalui jaringan online dan Internet; memberikan informasi tentang pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi
pernikahan; memberikan informasi yang berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan
hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi, daftar, dan berita mengenai pemrograman
televisi dan hiburan melalui situs web; memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga
[bukan untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; mengatur acara film untuk tujuan hiburan;
mengatur acara film, acara musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan;
mengatur acara hiburan langsung; mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan;
mengatur dan melakukan acara hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan;
mengatur dan melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan
melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan melakukan tur perjalanan diving dan snorkeling untuk tujuan hiburan;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk
tujuan hiburan; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
mengatur malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan
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hiburan; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan dan acara hiburan lainnya; mengatur upacara penghargaan dan malam
gala untuk tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir, dan
menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir, mengadakan, dan menyelenggarakan acara
hiburan sosial; mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal;
mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir dan mengadakan acara hiburan
untuk tujuan penggalangan dana; mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan; mengorganisir konvensi,
konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi
atau budaya; menyediakan acara hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan acara
hiburan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan peristiwa saat
ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk
penggunaan pendidikan, rekreasi dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi,
sosial dan masyarakat; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas taman hiburan; menyediakan fasilitas taman
hiburan (theme park); menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan; menyediakan film, acara
televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
hiburan; menyediakan hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan hiburan
melalui video podcast di bidang olah raga; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan
hiburan on-line; menyediakan hiburan on-line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat
turnamen game; menyediakan hiburan on-line di alam liga olahraga fantasi; menyediakan informasi dalam bidang musik dan
hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan serta
acara untuk anak-anak; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak
yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; menyediakan
layanan arcade hiburan; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan
dalam bentuk pertunjukan musik live atau rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik;
menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di
pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan hiburan radio dan televisi; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan
atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan
atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau
pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau
pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau
pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau
pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau
pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau
pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau
pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau
pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau
pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau
pendidikan] kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau
pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan panggilan tiket untuk hiburan,
olahraga, dan acara budaya; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan
atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis
[hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan
tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan permainan video online
[layanan hiburan]; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan
laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai; menyediakan publikasi online dalam bentuk
buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang menampilkan konten
hiburan; menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan musikal dan artis musikal;
menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global;
menyediakan situs web yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar
bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam
bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan suatu
pemutaran untuk menampilkan dan/atau mendengarkan CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah direkam
sebelumnya (hiburan); menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal];
menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyedikan informasi,
memberikan nasehat, berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya; menyelenggarakan dan
mengatur pameran untuk tujuan hiburan; menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau
hiburan; menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya, hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-
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bisnis dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan
industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay;
organisasi acara hiburan sosial; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi dan
pelaksanaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan
acara hiburan; organisasi dan presentasi pertunjukan kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi festival
arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film
untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan untuk
tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan dan konsultasi di
bidang ini; organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan
produk konsumen rumah tangga dan konsultasi di bidang ini; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga;
organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi
peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi pertunjukan hiburan; organisasi, produksi dan presentasi acara untuk
tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi/manajemen hosting pameran untuk tujuan hiburan, budaya dan
pendidikan; pelaksanaan kegiatan dan kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana,
dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pelatihan di bidang musik dan hiburan; pemberian informasi mengenai jasa
hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; pemberian informasi mengenai jasa taman hiburan; pemberian
informasi mengenai penyediaan fasilitas hiburan; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya;
penampilan pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan;
pendidikan dan pelatihan di bidang musik dan hiburan; pendidikan di bidang musik dan hiburan; penerbitan multimedia atas
perangkat lunak untuk permainan komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia
atau transmisi jaringan, semua untuk hiburan; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan dan
penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi,
proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan
naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang
ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand yang berkaitan; pengaturan
dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub
malam; pengaturan kompetisi untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan
pemberian penghargaan untuk keperluan hiburan; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi,
konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara
hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penyediaan dan pengoperasian fasilitas
hiburan; penyediaan fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam suatu ruang realitas virtual yang disediakan oleh
sarana jaringan komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan
taman hiburan; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia yang tidak dapat
diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuai-permintaan; penyediaan hiburan film, televisi
dan video musik melalui situs web interaktif; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik
melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi hiburan; penyediaan
informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang
tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan
lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi,
penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web, halaman profil online,
jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter
animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui
komunikasi melalui Internet dan telepon seluler untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa-jasa
hiburan yang mendidik untuk anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk
anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa
perkemahan liburan [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau
pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk
anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa
perkemahan sepak bola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau
pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan
peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau budaya; penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan
multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan
multimedia melalui suatu situs web; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik
dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan
video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman
video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel; penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa
pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan program hiburan multimedia melalui televisi,
broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online melalui Internet atau suatu alat
komunikasi nirkabel untuk tujuan hiburan; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan
langsung dan festival film; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan pameran di bidang
hiburan; penyelenggaraan peragaan busana virtual online untuk tujuan hiburan; penyelenggaraan pertandingan yang
berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyewaan karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video,
video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan
video musik; penyewaan mesin dan peralatan hiburan; penyewaan operator data yang direkam untuk tujuan hiburan;
perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby
shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan penggalangan dana amal; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
dengan peragaan busana; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang
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tahun; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi ulang tahun; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak
termasuk film, pertunjukan, teater, pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap
mobil; presentasi acara hiburan langsung; presentasi pertunjukan hiburan langsung; produksi acara hiburan langsung;
produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player
media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga,
komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan penyediaan dari hiburan, berita, dan informasi melalui jaringan
komunikasi dan komputer; produksi dan presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi dari pertunjukan hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media
audio dan video, katridge, cakram laser, cakram komputer dan sarana elektronik; produksi film rekaman video dalam bidang
pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau publisitas;
produksi fitur hiburan langsung; produksi hiburan audio; produksi hiburan dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video
terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio
dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung; produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi
hiburan radio; produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah,
realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online  yang
ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi
pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi program televisi di bidang mode untuk
tujuan hiburan; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; produksi, distribusi dan
penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; program televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan konten hiburan; program televisi,
konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak
dapat diunduh; publikasi barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi buku dan majalah sehubungan
dengan musik dan hiburan; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan; publikasi ulasan online di bidang hiburan; pusat hiburan dan
tempat permainan hiburan beratap; rekaman suara dan layanan hiburan video; reservasi hiburan dan kesenangan; ruang
pelarian [hiburan]; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); sarana pengembangan kegiatan-kegiatan (Hiburan); sarana
pengembangan sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi dan hiburan alam (Hiburan); taman hiburan dan layanan
pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; taman-taman hiburan; teater, musik, televisi, radio dan layanan
hiburan film===
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:
:

:

210
220
320

26/10/2022 07:28:42
540   EtiketDID2022084733

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Reremi Kpr RT/RW 001/014 Kel. Manokwari Barat DIstrik Manokwari Barat Kab.
Manokwari, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, 98312

Siti Nur Aisah Sobari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EHRESZPE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna biru muda dan tua menggambarkan ketenangan
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air mineral; air mineral===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 07:35:28
540   EtiketDID2022084734

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Qrisdoren 1 No.14c RT006/RW010, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan
Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11540

Bikry Haitami

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEROBOT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
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510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman berbahan dasar teh; teh hijau; teh hitam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 07:45:53
540   EtiketJID2022084735

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP KRENDANG PULO NO 6, DURI UTARA, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

LIM KOK KIONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FEI LONG ZAI TIAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : "FEI LONG ZAI TIAN" = naga terbang diatas langit.
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa kedai kopi; Jasa klub

malam; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyediaan
minuman; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan
dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan
bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kedai; Kedai barbekyu;
Kedai burger; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai teh; Kedai untuk sarapan;
Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi
( Kafe ); Layanan bar kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan hotel yang berupa program penghargaan insentif; Layanan
kafe; Layanan menjemput makanan; Layanan perhotelan (hospitality); Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol;
Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Penginapan untuk liburan; Penyediaan katering; Perhotelan;
Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran
daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan;
Restoran vegetarian; Ruang es krim (parlours); Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan
bakar, ayam goreng, ayam krispy; Rumah bir; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan
minuman (Snack bar); Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol
(izakaya); delicatessens [restoran]; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering;
hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi; jasa agen perjalanan untuk
reservasi akomodasi hotel; jasa kafe; jasa memasak makanan; jasa penyediaan kedai buah; jasa restoran; jasa restoran dan
katering; kafe; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering makanan dan minuman;
kedai roti dan kue (bakeries); layanan akomodasi perhotelan; layanan asrama; layanan bar dan bistro; layanan bar dan
restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan
bar teh; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan hotel; layanan hotel
dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel resor; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, motel dan resor;
layanan hotel, motel, dan rumah kos; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan jus bar;
layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan
restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan katering untuk menyediakan
masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan kedai kopi dan bar makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan
lounge airport; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dibawa pulang; layanan minum teh; layanan
pembuatan bir; layanan pengasuhan anak; layanan penginapan resor; layanan penginapan tempat tidur dan sarapan; layanan
perhotelan [layanan untuk menyediakan makanan dan minuman]; layanan persiapan makanan; layanan rantai restoran;
layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; layanan restoran Eropa; layanan
restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran soba;
layanan restoran sushi; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan
soba; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang minum teh;
layanan rumah kopi; layanan wine bar; layanan wisma; memberikan informasi penginapan melalui Internet; mengambil
layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran; menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi liburan;
menyediakan layanan bar; menyediakan layanan hotel dan motel; menyediakan layanan wisma; menyediakan makanan dan
minuman; pelayanan ruang minum; pemesanan hotel; pemesanan kamar hotel untuk wisatawan; penyajian makanan dan
minuman; penyediaan informasi hotel; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk
dikonsumsi; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang
yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi online, pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan
sementara, akomodasi sementara dan sewa untuk tujuan liburan sementara; penyiapan makanan; persiapan makanan
Jepang untuk konsumsi segera; persiapan makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; pub; reservasi akomodasi hotel;
reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan; restoran
yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan
lounge koktail; rumah makan; rumah makan cina halal; tempat pizza===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 07:52:17
540   EtiketJID2022084736
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GRIYABUKIT MAS II B2/3, RT.005/RW.020,  Kel. Cibeunying, Kec. Cimenyan, Kab.
Banding,  Jawa Barat, Indonesia.

ZULFAENY   , ACHMAD ZAINUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kusno Hadi S.Si
BATAVIA PATENTSERVIS ASIA, Kartika Chandra Office Tower, 4th Floor, Suite
409, Jl. Gatot Subroto Kav. 18-20, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Al Azhar Montessori Preschool and Kindergarten
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan untuk Ibu dan Anak; Jasa sekolah taman kanak-kanak;

Jasa-jasa pendidikan dalam bentuk penyediaan paket kursus, loka karya-loka karya dan seminar-seminar untuk pelanggan
semua usia di prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi dan level dewasa; Layanan pendidikan pra-
sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan lokakarya di bidang pengasuhan anak; Lembaga Pendidikan dan
Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Menyediakan layanan informasi dan pendidikan untuk membantu
menjembatani antara orang tua dan anak dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan
kebutuhan berbeda; Pengajian (Jasa Pendidikan); Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak melalui kelompok bermain;
Pesantren (Jasa Pendidikan); jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama
(SMP); jasa pendidikan sekolah dasar (SD); lembaga pendidikan; menyediakan area rekreasi di alam area bermain untuk
anak-anak; menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan
serta acara untuk anak-anak; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak; menyediakan layanan hiburan
pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; pendidikan anak usia dini (PAUD); penyediaan buku-buku dan
materi-materi pengajaran untuk anak-anak; penyediaan fasilitas bermain untuk anak-anak; penyediaan perlengkapan sekolah
untuk anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 08:02:53
540   EtiketDID2022084737

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PILAR MAS UTAMA BLOK B NO. 10 RT005/RW003, KELURAHAN KEDOYA
SELATAN, KECAMATAN KEBON JERUK, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11520

HARJONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOH LAY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan yang mengandung tepung; Mie; Nasi; Pangsit; makanan siap saji kering; minuman berbahan dasar kopi, kokoa,

cokelat atau teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 08:07:42
540   EtiketDID2022084738

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Semeru 89 Ajung 86175 , Kabupaten Jember, Jawa Timur
PT Mitra Indotani Abadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Castorado
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===zat antara kimia untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia pertanian===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 08:11:01
540   EtiketJID2022084739

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GRIYABUKIT MAS II B2/3, RT.005/RW.020, Kel. Cibeunying, Kec. Cimenyan, Kab.
Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

1.ZULFAENY   2. ACHMAD ZAINUDIN, ACHMAD ZAINUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kusno Hadi S.Si
BATAVIA PATENTSERVIS ASIA, Kartika Chandra Office Tower, 4th Floor, Suite
409, Jl. Gatot Subroto Kav. 18-20, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AL AZHAR Mom & Kidz Cafe
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ORANYE, BIRU MUDA TERANG DAN GELAP, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa

restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran
masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Kafe kopi; Kafetaria; Layanan kafe; Penyewaan tempat
untuk acara sosial; Pusat taman kanak-kanak dan penitipan anak; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat
penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan
makanan dan minuman; anak prasekolah dan perawatan bayi di pusat penitipan anak; jasa kafe; jasa katering untuk lembaga
pendidikan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe, kafetaria dan layanan restoran;
kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan
kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan
restoran; layanan penitipan anak; layanan pusat penitipan anak; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang dewasa
dan anak-anak; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan pusat penitipan anak untuk anak-
anak, orang cacat atau orang tua; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; taman kanak-kanak dan pusat
penitipan anak; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 08:20:03
540   EtiketDID2022084740

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Raya Kranji No.12 RT/RW.001/009 Kel. Kedungwuni Timur, Kabupaten
Pekalongan, Jawa Tengah, 51173

Achmad Rif'an

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLUEGENESIS
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Celana panjang denim; Celana pendek Bermuda; Jaket Jeans; Pakaian Pria Jeans; Pakaian jeans untuk

anak; celana bermuda; celana formal; celana jeans untuk anak; celana kasual; celana panjang; celana panjang untuk anak-
anak; celana panjang untuk pria; celana pendek; celana pendek denim; celana pendek untuk pria; celana stretch; jaket
[pakaian]; jaket denim; jaket kasual; jaket panjang; jeans biru; pakaian berbahan denim; pakaian denim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 08:21:08
540   EtiketDID2022084741

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pakembangan Barat RT 004/005 Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480

Iqlima Rochmaniasih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : MAKUNO
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 08:28:28
540   EtiketD012022084742

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Peukan Blang, Dsn. Jeurat Lee, Desa Ilie, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh,
Kota Banda Aceh, Aceh, 23117

NUR SAHRANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RNI Herbal By Syahrani Sitorus
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ramuan herbal tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 08:42:44
540   EtiketDID2022084744

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Slamet Riyadi No. 312/358, RT. 004 / RW. 001 Kel. Penumping, Kec. Laweyan ,
Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57141

HARIJANTO SOETANTYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIKI LUKISAN
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, hitam, merah tua
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat tulis menulis kertas dan amplop; Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering, kertas

sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-surat
kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan pensil,
pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis, penggaris,
penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener (alat
pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas), perekat/lem
untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis (mesin tik) dan
alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk keperluan
pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu main,kartu
remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu nama,
lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita printer,
huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat dibuang,numbering
machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong plastik, sampul plastik.; Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung
bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang
fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan anak-anak; buku
harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk
membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku
catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk
membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anak-
anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Map [alat tulis
menulis]; Paket alat tulis-menulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil; Perekat film untuk keperluan
alat tulis-menulis/ rumah tangga; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Tempat alat tulis menulis [set]; alat tulis menulis;
bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan, buku pedoman, kartu resep, brosur, berita
berkala, alat tulis menulis; bahan-bahan untuk menjilid buku; majalah dalam bidang bola basket, katalog dalam bidang bola
basket, program-program permainan commemorative dan suvenir yang berkaitan dengan bola basket, kertas yang digantung
(paper pennants), alat tulis menulis, alat tulis menulis bertipe portofolio, kartu undangan, sertifikat yang telah dicetak, kartu
ucapan, kartu ucapan Natal, kartu ucapan liburan, lembar informasi statistik untuk topik-topik bola basket; perekat untuk alat
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tulis menulis; pulpen untuk menandai [alat tulis menulis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 08:45:38
540   EtiketDID2022084745

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sukaluyu III No. 44 RT. 002, RW. 007, Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan
Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, 40122

Fani Rahman Sidik

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DERMAQUEEN - LET'S THE BEAUTY LIKE A QUEEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Dari bahasa inggris yang artinya kulit sang ratu - ayo cantik bagaikan ratu
591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda

Jerawat non-medis; Krem Jerawat Non Medis; Lotion jerawat; Sabun jerawat; Sediaan untuk menahan sinar matahari; Serum
jerawat; Serum pencerah (kosmetik); Toner Pelembab Wajah; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak wajah; bedak wajah
longgar; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; gel setelah matahari; krim berbentuk
stik pelindung dari sinar matahari; krim bibir; krim malam; krim malam [kosmetik]; krim siang; lotion setelah matahari; patch
jerawat kosmetik; pelembab bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah;
pencerah kulit; pengkilap bibir; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sediaan kosmetika
untuk perawatan jerawat; sediaan perawatan bibir tanpa obat; serum kecantikan; toner untuk wajah tidak mengandung obat;
toner wajah; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 08:48:19
540   EtiketDID2022084746

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Subadra 3 No. 1 Indraprasta Kel. Bantarjati, Kota Bogor, Jawa Barat
ANAS RIDWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOOGIE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kantong; Ransel; Tas kecil dipakai di pinggang; Tas perlengkapan mandi; Tas punggung; Tas selempang; Tas-tas;

dompet; dompet kulit; kantong (tas) anti air; ransel; ransel hiking; ransel kecil; ransel kecil (daypack); ransel sekolah; ransel
untuk membawa bayi; tas anti air untuk olahraga air; tas berpergian; tas hiking; tas olahraga serba guna; tas peralatan; tas
perlengkapan mandi dijual kosong; tas pinggang; tas sekolah; tas selempang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 08:49:45
540   EtiketDID2022084747

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Slamet Riyadi No. 312/358, RT. 004 / RW. 001 Kel. Penumping, Kec. Laweyan ,
Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57141

HARIJANTO SOETANTYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: lukisan batik
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, krem, hitam, ungu, merah tua, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adhesive aluminium foil untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Adhesive film untuk keperluan alat tulis-menulis/

rumah tangga; Alat tulis menulis kertas dan amplop; Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering,
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kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-
surat kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan
pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis,
penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener
(alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas),
perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis
(mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk
keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu
main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu
nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita
printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat
dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong plastik, sampul plastik.; Buku anak-anak; krayon;
spidol dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta;
majalah dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku
kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan;
kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon
pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk
permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua
barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris
boneka; Busa berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Kain berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan
rumah-tangga; Map [alat tulis menulis]; Paket alat tulis-menulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil;
Perekat film untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Tempat alat tulis
menulis [set]; alat tulis menulis; bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan, buku pedoman,
kartu resep, brosur, berita berkala, alat tulis menulis; bahan-bahan untuk menjilid buku; majalah dalam bidang bola basket,
katalog dalam bidang bola basket, program-program permainan commemorative dan suvenir yang berkaitan dengan bola
basket, kertas yang digantung (paper pennants), alat tulis menulis, alat tulis menulis bertipe portofolio, kartu undangan,
sertifikat yang telah dicetak, kartu ucapan, kartu ucapan Natal, kartu ucapan liburan, lembar informasi statistik untuk topik-topik
bola basket; perekat untuk alat tulis menulis; pulpen untuk menandai [alat tulis menulis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 08:54:50
540   EtiketDID2022084748

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Slamet Riyadi No. 312/358, RT. 004 / RW. 001 Kel. Penumping, Kec. Laweyan ,
Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57141

HARIJANTO SOETANTYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lukisan batik
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, krem, coklat, hitam, merah tua,
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adhesive aluminium foil untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Adhesive film untuk keperluan alat tulis-menulis/

rumah tangga; Alat tulis menulis kertas dan amplop; Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering,
kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-
surat kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan
pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis,
penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener
(alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas),
perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis
(mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk
keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu
main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu
nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita
printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat
dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong plastik, sampul plastik.; Buku anak-anak; krayon;
spidol dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta;
majalah dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku
kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan;
kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon
pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk
permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua
barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris
boneka; Busa berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Kain berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan
rumah-tangga; Map [alat tulis menulis]; Paket alat tulis-menulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil;
Perekat film untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Tempat alat tulis
menulis [set]; alat tulis menulis; bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan, buku pedoman,
kartu resep, brosur, berita berkala, alat tulis menulis; bahan-bahan untuk menjilid buku; majalah dalam bidang bola basket,
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katalog dalam bidang bola basket, program-program permainan commemorative dan suvenir yang berkaitan dengan bola
basket, kertas yang digantung (paper pennants), alat tulis menulis, alat tulis menulis bertipe portofolio, kartu undangan,
sertifikat yang telah dicetak, kartu ucapan, kartu ucapan Natal, kartu ucapan liburan, lembar informasi statistik untuk topik-topik
bola basket; perekat untuk alat tulis menulis; pulpen untuk menandai [alat tulis menulis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 08:59:43
540   EtiketDID2022084749

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Slamet Riyadi No. 312/358, RT. 004 / RW. 001 Kel. Penumping, Kec. Laweyan ,
Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57141

HARIJANTO SOETANTYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lukisan batik
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, coklat, krem, hitam, abu-abu, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adhesive aluminium foil untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Adhesive film untuk keperluan alat tulis-menulis/

rumah tangga; Alat tulis menulis kertas dan amplop; Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering,
kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-
surat kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan
pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis,
penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener
(alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas),
perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis
(mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk
keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu
main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu
nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita
printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat
dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong plastik, sampul plastik.; Buku anak-anak; krayon;
spidol dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta;
majalah dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku
kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan;
kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon
pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk
permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua
barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris
boneka; Busa berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Kain berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan
rumah-tangga; Map [alat tulis menulis]; Paket alat tulis-menulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil;
Perekat film untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Tempat alat tulis
menulis [set]; alat tulis menulis; bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan, buku pedoman,
kartu resep, brosur, berita berkala, alat tulis menulis; bahan-bahan untuk menjilid buku; majalah dalam bidang bola basket,
katalog dalam bidang bola basket, program-program permainan commemorative dan suvenir yang berkaitan dengan bola
basket, kertas yang digantung (paper pennants), alat tulis menulis, alat tulis menulis bertipe portofolio, kartu undangan,
sertifikat yang telah dicetak, kartu ucapan, kartu ucapan Natal, kartu ucapan liburan, lembar informasi statistik untuk topik-topik
bola basket; perekat untuk alat tulis menulis; pulpen untuk menandai [alat tulis menulis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 09:08:08
540   EtiketDID2022084750

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Malibu Jl. Boulevard Raya Blok H No. 7 - 8 RT.003 RW.005 Cengkareng
Timur, Cengkareng, Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. BIOSINDO MITRA JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TRICHOTRENT
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU, JINGGA
511 Kelas Barang/Jasa : 1
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510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 09:09:17
540   EtiketDID2022084751

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Slamet Riyadi No. 312/358, RT. 004 / RW. 001 Kel. Penumping, Kec. Laweyan ,
Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57141

HARIJANTO SOETANTYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lukisan batik
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, merah, kuning, abu-abu, putih, merah tua
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adhesive aluminium foil untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Adhesive film untuk keperluan alat tulis-menulis/

rumah tangga; Alat tulis menulis kertas dan amplop; Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering,
kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-
surat kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan
pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis,
penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener
(alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas),
perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis
(mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk
keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu
main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu
nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita
printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat
dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong plastik, sampul plastik.; Buku anak-anak; krayon;
spidol dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta;
majalah dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku
kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan;
kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon
pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk
permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua
barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris
boneka; Busa berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Kain berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan
rumah-tangga; Map [alat tulis menulis]; Paket alat tulis-menulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil;
Perekat film untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Tempat alat tulis
menulis [set]; alat tulis menulis; bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan, buku pedoman,
kartu resep, brosur, berita berkala, alat tulis menulis; bahan-bahan untuk menjilid buku; majalah dalam bidang bola basket,
katalog dalam bidang bola basket, program-program permainan commemorative dan suvenir yang berkaitan dengan bola
basket, kertas yang digantung (paper pennants), alat tulis menulis, alat tulis menulis bertipe portofolio, kartu undangan,
sertifikat yang telah dicetak, kartu ucapan, kartu ucapan Natal, kartu ucapan liburan, lembar informasi statistik untuk topik-topik
bola basket; perekat untuk alat tulis menulis; pulpen untuk menandai [alat tulis menulis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 09:09:26
540   EtiketJID2022084752

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ikan Parang, RT.003/RW.007, Kel. Muarafajar Barat, Kec. Rumbai, Kota
Pekanbaru, Riau

ALFIAN WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALFIAN FARM + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi pertanian, termasuk jasa konsultasi pertanian yang disediakan lewat internet; Layanan informasi yang

berkaitan dengan peternakan; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan peternakan; Peternakan; jasa akuakultur, yaitu,
layanan pertanian hidroponik; jasa pertanian; jasa peternakan; konsultasi online dan layanan konsultasi terkait dengan
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pertanian dan bertani, peternakan, hortikultura dan kehutanan; konsultasi pertanian; layanan pejantan dan pembibitan untuk
ternak; layanan pertanian ternak; menyediakan informasi online tentang layanan pertanian dan bertani, peternakan,
hortikultura dan kehutanan; perawatan hewan ternak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 09:10:46
540   EtiketJID2022084753

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puspa Gading 2 Blok H 1 No.23, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14250

ANDRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bakmi Kelinci Pasar Baru 1957
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru-merah-hitam-salem-coklat muda
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan minuman; Kafe kopi; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar,

ayam goreng, ayam krispy; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan
barang pecah belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; rumah makan; rumah
makan cina halal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 09:13:52
540   EtiketDID2022084754

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Ville Blok AB No.06 RT.001 RW.014 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon
Jeruk Jakarta Barat , DKI Jakarta

Andy Lukito

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Faishal Abdul Aziz S.M.
X-PRES PATENT, Graha Mampang Lantai 1 Suite 101, Jl. Mampang  Prapatan
Raya Kav.100

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKSO SIMULATOR + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, coklat, hijau, Abu abu, kuning, biru, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mainan, permainan dan alatnya; patung tokoh jagoan; mesin permainan otomatis dan yang dioperasikan dengan koin;

balon; bola basket; bola pantai; boneka yang berisi kacang dikeringkan atau yang sejenis; permainan yang menggunakan
papan; permainan kartu; kosmetik mainan anak-anak; ornamen pohon Natal kecuali barang kembang gula atau iluminasi;
konfeti; boneka; pakaian boneka; perabotan boneka; layang-layang; ponsel untuk anak-anak; bola karet berwarna untuk
bermain; mainan yang terbuat dari kain dan kapas; boneka yang digerakkan dengan tali atau tangan di dalamnya; puzzle;
sepatu roda; papan luncur; mainan patung tokoh jagoan dan aksesoris patung tokoh jagoan; kendaraan mainan; perangkat
bermain kendaraan mainan; skuter mainan; dan mainan otomatis yang digerakkan oleh motor jarum jam, semua barang di
atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 09:14:26
540   EtiketDID2022084755

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Permata Regency Blok D No. 37
Jl. Haji Kelik Rt.001 Rw.006, Srengseng Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT SELAMAT AKHIR PEKAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Faishal Abdul Aziz S.M.
X-PRES PATENT, Graha Mampang Lantai 1 Suite 101, Jl. Mampang  Prapatan
Raya Kav.100

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: World Of Mystery + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Coklat, coklat Muda, hijau, kuning, merah, krem, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===kartu memori untuk mesin video game; perangkat lunak permainan elektronik; perangkat lunak permainan elektronik untuk

perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer, direkam; program game komputer yang direkam; program komputer
untuk video dan permainan komputer; program permainan elektronik; program permainan untuk mesin permainan video
arcade; program video game interaktif===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 09:15:11
540   EtiketDID2022084756

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Perwira No. 121/ AA, RT. 001/RW. 001, Desa/Kel. Bagan Kota, Kec. Bangko,
Kabupaten Rokan Hilir, Riau

MULYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YaRISSA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu herbal; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi;

minuman obat herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 09:16:33
540   EtiketDID2022084759

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Perwira No. 121/AA, RT. 001/ RW. 001, Desa/Kel. Bagan Kota, Kec. Bangko,
Kabupaten Rokan Hilir, Riau

MULYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YaRISSA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Seduhan herbal berbahan dasar beras kencur; Seduhan herbal berbahan dasar kunyit asam; seduhan herbal; seduhan

herbal berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal berbahan dasar temulawak; seduhan herbal berbahan rempah; seduhan
herbal berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak); seduhan herbal siap minum berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal
wedang jahe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 09:51:12
540   EtiketDID2022084786

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Parit Banjar RT. 002 RW. 001 Kel. Parit Banjar Kec. Mempawah Timur Kab.
Mempawah, Kalimantan Barat, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, 78919

INDRA LUKMANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZKY Nature Beauty   +   logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, gold
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bedak padat untuk wajah; Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk

kosmetik; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk spa; Krim Badan
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area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim rambut; Krim
untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah dan kulit; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair;
Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion jerawat; Parfum,
eau de toilette; Pasta gigi dan obat kumur; Pomade alis; Pomade bibir; Sabun Cuci Piring; Sabun Mandi; Sabun, sabun mandi,
sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan
sabun tangan cair; Scrub bibir; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik
untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan perawatan
kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk
tubuh; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya
kosmetik; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Semir sepatu; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir;
Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Toner; Toner
Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk keperluan kosmetik; balm rambut non-obat; bedak bayi; bedak
rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion
untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cairan pembersih; cairan pembersih untuk lensa kamera; concealer
[kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); eau de parfum; gel untuk tubuh (kosmetik); gel, semprotan, mousses dan balsem untuk
penataan rambut dan perawatan rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kit make-up; kit make-
up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang
terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik dan make-up;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; krim bibir;
krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan
balm; krim kuku; krim kulit; krim kulit tabir surya; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim
pemutih kulit; krim pengkondisi; krim tabir surya; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tubuh;
krim untuk mandi; losion rambut; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion cukur; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion
mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pembersih gigi; lotion rambut tanpa obat; lotion styling; lotion tabir surya; lotion untuk jenggot; lotion untuk perawatan tubuh;
lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up menghapus krim; masker kecantikan; masker kosmetik; masker
kulit; masker tubuh; masker wajah; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan
lotion; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; paket kosmetik wajah; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta
pemutih gigi; pelembab bibir; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush);
pewarna Rambut; pewarna rambut; pomade rambut; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cuci; sabun cuci tangan; scrub krim tubuh; scrub wajah; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga;
sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku;
sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan untuk ban dan
roda mobil; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan tabir surya; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan, termasuk krim,
gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; self-tanning lotion [kosmetik]; semir lantai; semir
mobil; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur dan lantai; serum kecantikan; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan
semprotan; toner kulit; toner wajah; toner wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wax rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 09:53:06
540   EtiketDID2022084787

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Akaliva Blok F5 No. 26, RT. 002 RW. 013, Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu,
Kota Bekasi, Jawa Barat

JAMIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAGGIORE BUILDING & FURNITURE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Oranye, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===bantal; boks untuk bayi; furnitur dari kulit; furnitur kaca; gantungan pakaian; guling; kasur; keranjang, bukan dari logam;

kulit imitasi imitasi; kursi-kursi; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; meja; perabotan; rak; tempat
tidur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 09:53:15
540   EtiketDID2022084788

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Slamet Riyadi No. 312/358, RT. 004 / RW. 001 Kel. Penumping, Kec. Laweyan ,
Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57141

HARIJANTO SOETANTYO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lukisan batik
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, oranye, krem, merah,abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adhesive aluminium foil untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Adhesive film untuk keperluan alat tulis-menulis/

rumah tangga; Alat tulis menulis kertas dan amplop; Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering,
kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-
surat kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan
pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis,
penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener
(alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas),
perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis
(mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk
keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu
main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu
nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita
printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat
dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong plastik, sampul plastik.; Buku anak-anak; krayon;
spidol dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta;
majalah dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku
kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan;
kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon
pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk
permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua
barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris
boneka; Busa berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Kain berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan
rumah-tangga; Map [alat tulis menulis]; Paket alat tulis-menulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil;
Perekat film untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Tempat alat tulis
menulis [set]; alat tulis menulis; bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan, buku pedoman,
kartu resep, brosur, berita berkala, alat tulis menulis; bahan-bahan untuk menjilid buku; majalah dalam bidang bola basket,
katalog dalam bidang bola basket, program-program permainan commemorative dan suvenir yang berkaitan dengan bola
basket, kertas yang digantung (paper pennants), alat tulis menulis, alat tulis menulis bertipe portofolio, kartu undangan,
sertifikat yang telah dicetak, kartu ucapan, kartu ucapan Natal, kartu ucapan liburan, lembar informasi statistik untuk topik-topik
bola basket; perekat untuk alat tulis menulis; pulpen untuk menandai [alat tulis menulis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 09:53:52
540   EtiketJID2022084789

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GARDUJATI NO. 87, RT. 001/RW. 007, KEL. KEBON JERUK, KEC. ANDIR,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40181

YULLY YULIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STRO BEAUTY BAR + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : STRO BEAUTY BAR = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Emas, Hitam, Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa make-up; Layanan perawatan bulu mata palsu; jasa perawatan rambut, pewarnaan rambut, penataan rambut, dan

pemotongan rambut; jasa salon kecantikan; jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan konsultasi dan
nasehat di bidang perawatan kecantikan dan tata rambut; layanan pelurusan rambut; layanan pemesanan salon kecantikan
untuk orang lain; layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan salon rambut (hair shops); memberikan informasi tentang
kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 09:54:23
540   EtiketDID2022084790

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA TITAN ASRI BLOK J-14 RT. 09 RW. 12 KELURAHAN PANDANWANGI
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

TRIANA WULANDARI
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, Kota Malang, Jawa Timur, 65124
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MANARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Siomay===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 09:55:30
540   EtiketJID2022084791

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pluit Mas Blok E No. 12-B R. 002/018, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

MARJANA SAMSUDIN, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Siti Hanah S.E.,
S. Hanah, S.E. & Yulius Cung, S.H.,M.H.  Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAFE DEKET RUMAH & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Biru, Kuning, Abu-abu, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, yaitu, penyediaan

makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat
penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 09:56:39
540   EtiketDID2022084792

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pantai Mentari Blok J no 47, Kota Surabaya, Jawa Timur
Tjio Frankie

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOTOPART
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 7, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===alternator; bantalan bola; bantalan mesin; bantalan rol; bantalan rol untuk mesin; bantalan untuk mesin; batang

penghubung untuk motor dan mesin; blok mesin otomotif; busi untuk mesin otomotif; busi untuk mesin pembakaran internal;
busi untuk mesin pembakaran internal kendaraan; camshafts mesin; crankcases untuk motor dan mesin; filter oli untuk motor
dan mesin; filter untuk motor dan mesin; gasket mesin bukan logam untuk kendaraan; konverter katalitik untuk motor dan
mesin; lengan rocker untuk motor dan mesin; mendorong batang untuk motor dan mesin; mengemudi sabuk untuk motor,
selain untuk kendaraan darat; motor DC; motor dan mesin; motor listrik dan bagiannya, selain untuk kendaraan darat; motor
starter; motor starter untuk kendaraan darat; muffler untuk motor dan mesin; pendingin minyak untuk motor dan mesin; pompa
[bagian mesin, mesin atau motor]; pompa air untuk motor dan mesin; pompa oli motor (untuk kendaraan bermotor); puli
dinamo untuk kendaraan; radiator [pendinginan] untuk motor dan mesin; rantai roller menjadi bagian dari mesin; sabuk kipas
untuk motor dan mesin; sabuk penggerak untuk motor, selain untuk kendaraan darat; sabuk untuk motor dan mesin; sikat
menjadi bagian dari motor, generator dan dinamo; silinder untuk motor; silinder untuk motor dan mesin; starter tendangan
untuk sepeda motor; starter untuk motor dan mesin; timing belt untuk motor dan mesin===
===Kabel Busi; aki motor; panel instrumen sepeda motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 09:57:47
540   EtiketJID2022084793
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GEDUNG CENTENNIAL TOWER LT. 29 UNIT D-F, JL. JEND. GATOT SUBROTO
KAV. 24-25, RT. 002/RW. 002, KEL. KARET SEMANGGI, KEC. SETIABUDI, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12930

PT. GLOBAL VES MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VE GROUP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : VE GROUP = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Biru, Merah, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Manajemen Usaha; administrasi usaha; fungsi kantor; jasa periklanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 09:59:47
540   EtiketJID2022084794

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Akaliva Blok F5 No. 26, RT. 002 RW. 013, Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu,
Kota Bekasi, Jawa Barat

JAMIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAGGIORE BUILDING & FURNITURE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Oranye, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===DEPARTMENT STORE; Jasa grosir; administrasi usaha; jasa ritel; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko

ritel menampilkan furnitur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 10:04:14
540   EtiketDID2022084795

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CAKALANG CITRA LARAS A-8 RT.05 RW.06 KELURAHAN POLOWIJEN
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65126

DWI SETYORINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WIESNU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 10:04:56
540   EtiketDID2022084796

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Duren No.7,RT.006,RW.002,Kelurahan Tambaksari,Kecamatan
Tambaksari,Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur

STEVANUS ARIWIBOWO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
Jalan Ngagel Wasana III No 53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EXITO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru,Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengencer; cat *; tinner untuk cat dasar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 10:04:56
540   EtiketJID2022084797

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Kemakmuran No. 1 Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara -
97762, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, 97762

Gereja Masehi Injili di Halmahera

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GMIH Gereja Masehi Injili di Halmahera
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa sinode gereja===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 10:09:01
540   EtiketDID2022084799

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BARENG TENGAH V D / 512 RT. 06 RW.03 KELURAHAN BARENG
KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur

SRI WINARNI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FEBS CAKE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue kering; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 10:09:28
540   EtiketDID2022084800

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GATOT SUBROTO NO. 36 , RT/RW : 024 / 012 , KEL. TANJUNG PENDAM ,
KEC. TANJUNG PANDAN ,, Kabupaten Belitung, Kep. Bangka Belitung, 33411

HIRUN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WIJAYA CRAB + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, PUTIH, MERAH, ABU-ABU, HITAM.
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511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakso dan/atau lumpia udang; Cumi Cabe Hijau; Cumi Cah Kangkung; Cumi Sotong, tidak hidup; Cumi asam manis; Cumi

beku; Cumi krispi; Cumi pedas; Dim Sum udang; Kaldu bakso; Kepiting santan; Makanan berbahan dasar cumi-cumi; Pempek;
Produk daging kepiting; Produk olahan daging udang; Siomay; bakso; bakso ikan; bakso ikan udang; cumi kering; cumi, tidak
hidup; ikan beku; ikan beku yang dimasak; kepiting saus padang; kepiting, tidak hidup; keripik kepiting; keripik udang; kroket
ikan; kue ikan; pasta telur kepiting; pasta udang; pempek adaan; pempek ikan; pempek model; pepes cumi; pepes udang;
perkedel kepiting; produk ikan olahan; somay; tekwan; udang beku; udang karang, tidak hidup; udang kering; udang, bukan
hidup; udang, tidak hidup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 10:09:48
540   EtiketDID2022084801

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok K1 Jalan Letjen Suprapto, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10640

PT Interbat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rosagen Force
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman untuk kesehatan; Plester; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Suplemen makanan dan gizi; Suplement

bernutrisi; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal
dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak
gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-
koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil
makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung
obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk
pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi; campuran minuman
suplemen nutrisi bubuk; desinfektan; krim kulit obat; krim-krim yang mengandung obat; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit,
wajah, dan tangan; makanan untuk bayi; makanan/minuman suplemen kesehatan; obat-obatan; perawatan mulut dan sediaan
perawatan; salep antibiotik; salep untuk keperluan farmasi; sediaan farmasi; sediaan multivitamin; sediaan-sediaan pengganti
makanan (suplemen); suplemen bernutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen gizi
mineral; suplemen kalsium; suplemen makanan; suplemen makanan kesehatan; suplemen mineral; suplemen nutrisi;
suplemen vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 10:11:22
540   EtiketDID2022084802

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: senjoyo II/37-B5, Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50124
Chrestella Meryl Soenarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GWEN WILINSKI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, pink
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung, tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet,

smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Gantungan kunci dari kulit; Gantungan kunci dari kulit imitasi;
Ransel; Tas besar berbentuk silinder; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali
pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar
untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel;
dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper;
tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet
kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan
koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas kosmetik; Tas perlengkapan mandi; Tas pinggang; Tas tangan, tas bahu, tas
kurir, tas jinjing besar, koper, dompet saku, dompet; Tas untuk pria dan wanita; Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas
perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit); kulit dan
kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas, amplop, kotak, tempat
kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian dan penutup perabot dari
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kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; payung; tali yang terbuat dari kulit imitasi; tas; tas bucket; tas olahraga; tas
pinggang; tas sekolah; tas selempang; tas tangan; tas tangan untuk pesta; tas tangan untuk wanita; tas tangan yang terbuat
dari kulit imitasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 10:14:35
540   EtiketDID2022084804

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ds. Kalipucung RT 01 RW 05 Kec. Sanankulon Kab. Blitar, Kabupaten Blitar, Jawa
Timur, 66151

Kelip April Rahayu

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gashi
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah-Kuning-Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik talas; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang,

biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik
garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis
kacang-kacangan dan olesan, saus, keju===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 10:15:31
540   EtiketDID2022084805

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok K1 Jalan Letjen Suprapto, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10640

PT Interbat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rosagen Flex
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman untuk kesehatan; Plester; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Suplemen makanan dan gizi; Suplement

bernutrisi; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal
dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak
gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-
koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil
makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung
obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk
pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi; campuran minuman
suplemen nutrisi bubuk; desinfektan; krim kulit obat; krim-krim yang mengandung obat; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit,
wajah, dan tangan; makanan untuk bayi; makanan/minuman suplemen kesehatan; obat-obatan; perawatan mulut dan sediaan
perawatan; salep antibiotik; salep untuk keperluan farmasi; sediaan farmasi; sediaan multivitamin; sediaan-sediaan pengganti
makanan (suplemen); suplemen bernutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen gizi
mineral; suplemen kalsium; suplemen makanan; suplemen makanan kesehatan; suplemen mineral; suplemen nutrisi;
suplemen vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 10:23:20
540   EtiketDID2022084807

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ds. Plosorejo RT 03 RW 01 Kec.Kademangan Kab. Blitar, Kabupaten Blitar, Jawa
Timur, 66161

Sriwiyanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: FaiZim
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru - Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Keripik Keladi; Keripik buah-buahan; Keripik ceker ayam; Keripik

daun kelor; Keripik gadung; Keripik kentang; Keripik kulit ayam; Keripik kulit ikan; Keripik paru; Keripik pete; Keripik rumput
laut; Keripik salak; Keripik tahu; Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; keripik; keripik apel; keripik bayam; keripik
buah; keripik daun kenikir; keripik ikan; keripik jamur; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik kubis; keripik nangka; keripik
pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik tempe; keripik ubi; keripik usus;
makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 10:25:11
540   EtiketJID2022084808

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puri Indah Financial Tower, Unit 1601.  Jl. Puri Indah Raya Blok T No.8,  Kel.
Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT NANYANG CHEMICAL TECHNOLOGY INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NANYANG GROUP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih, abu-abu, grayscale.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Jasa perdagangan ekspor-impor; Layanan ritel atau layanan grosir

untuk mesin dan peralatan telekomunikasi atau mesin, peralatan; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan
kedokteran; Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; perdagangan barang; perdagangan online;
show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; toko; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 10:25:18
540   EtiketDID2022084809

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Asia Baru No. 10A, RT 004 RW 004 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510

MERI WAHYUNINGSIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Magerinaja
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Teh Tarik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 10:32:07
540   EtiketDID2022084812

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sriwijaya No.3 Komp. Pinus Baru, RT. 002 RW. 001, Kel. Mentaos, Kec. Banjar
Baru Utara, Kota Banjar Baru., Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70712

Nur Safira Rahmi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Desaca
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan

Halaman 439 dari 1015



591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Paket masker untuk keperluan kosmetik; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak

hidup; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma
untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; emolien kulit
untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik;
kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih
[kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
retinol untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wangi untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun
untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum
untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; pasta wangi untuk keperluan kosmetik;
pembersih untuk kuas kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan
kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik];
racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan
pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa
busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan
kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 10:35:55
540   EtiketDID2022084813

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DBS Bank Tower 18th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12940

PT SURYA ESA PERKASA Tbk.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yosephine Kartini Natawiria S.H., M.H.
Epicentrum Walk Office Suite A529, Lt. 5,  Jl. HR. Rasuna Said,  Kel. Karet
Kuningan, Kec. Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ESSA + Logo Hitam
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia perawatan industri; Bahan kimia untuk digunakan dalam industri, pertanian, hortikultura dan perhutanan;

Pupuk untuk tanah; Senyawa hidrokarbon; aditif kimia untuk bahan bakar; air amonia; air sulingan; arang aktif; bahan kimia
industri; bahan kimia pemurni air; bahan kimia untuk pemisahan minyak mentah dari tanah dan air; hidrogen sulfida; kompos;
pakan kebun [pupuk]; penetral gas beracun; pupuk; pupuk anorganik; pupuk cair; sal amoniak; sediaan pelunakan air; sediaan
pemurnian gas; sediaan pupuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 10:40:01
540   EtiketDID2022084814

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Purimas Residence Blok A-5 No 21, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29461
Sunadio
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Out of Stocks SJ-SERIES + Logo OOS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Grosir layanan pemesanan; Jasa agen pembelian untuk alas kaki; Jasa eceran atau grosiran untuk tas, tas tote, tas jinjing,

ransel, tas pundak, tas pinggang, pouch dan tas pinggang; Jasa eceran dan grosir yang diberikan dalam kaitannya dengan
pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa grosir; Jasa pemesanan barang secara
sambung-langsung (online); Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet ritel;
Jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa
penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung  (online); Jasa ritel atau grosiran;
Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata
pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara
online; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas
untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel online yang
menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik,
video, dan program TV; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak
esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; jasa periklanan dan promosi di bidang
hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa toko retail secara online yang
berhubungan dengan kosmetik; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; layanan iklan
digital; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan promosi; layanan ritel yang berkaitan dengan permen; layanan toko
ritel menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan mainan; layanan toko ritel menampilkan peralatan
olahraga; layanan toko ritel menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel
menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel
menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang
cetakan; layanan toko ritel online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan olahraga;
layanan toko ritel online yang menampilkan perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan permainan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat
diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; layanan toko ritel
yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan, peralatan
telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak komputer,
dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; memberikan informasi konsumen yang berkaitan dengan
barang dan jasa; pemasaran; promosi acara hiburan; promosi acara khusus; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas
kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan
dompet; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris untuk
keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris
olahraga; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan pengadaan kerjasama untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir,
melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui
program televisi; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki;
Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita;
Layanan toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita; Layanan toko grosir menampilkan sandal; Layanan toko
grosir menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko ritel
menampilkan alas kaki untuk pria dan wanitaretail; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko ritel
menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan
dompet; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online;
Menghubungkan pembeli dan penjual melalui lingkungan jaringan online; Menyediakan acara promosi melalui video streaming
langsung; Order melalui online; Pengadaan barang untuk keperluan bisnis orang lain; Pengaturan penjualan alas kaki;
Pengecer barang-barang; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu; Penjualan ritel dan
penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat
dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu
yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris
untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, pakaian
yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan
penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penyediaan informasi bisnis terkait dengan
reseller; Retail store services featuring shoes; Ritel online; Toko sepatu; Toko yang menjual pakaian; Wholesale store services
featuring shoes; belanja online; beriklan melalui Internet; beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui media
elektronik; beriklan melalui semua sarana komunikasi publik; grosir barang (dengan berbagai media); internet dan layanan
situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; jasa distributor grosir untuk alas kaki; jasa grosir dan eceran; jasa grosir
untuk persediaan alat tulis; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana,
parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja
lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus
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kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus
oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan
penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju
mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing
gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat
kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa ritel berkenaan dengan
kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anak-anak sehubungan dengan pakaian olahraga,
sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan
masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang
dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik,
sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir
yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-
sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan eceran atau grosir
untuk alas kaki; layanan eceran atau grosir untuk alat tulis; layanan eceran atau grosir untuk tas; layanan eceran atau grosir
untuk tas dan kantong; layanan grosir penjualan aksesoris tas, gelang, cincin; layanan grosir untuk tas; layanan grosir yang
berkaitan dengan peralatan makan; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan alat tulis; layanan grosir yang berkaitan
dengan tas; layanan pemesanan online; layanan penjualan eceran (atau grosir) dan layanan penjualan ritel yang disediakan
pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja korespondensi, belanja rumah) media untuk
pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan perlengkapan
olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran; pengelompokan atas nama pihak ketiga
dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu,
topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan
aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara praktis; layanan ritel atau layanan grosiran untuk
kertas dan alat tulis; layanan ritel online; layanan ritel untuk alas kaki; layanan ritel untuk kaus kaki; layanan ritel untuk
peralatan makan; layanan ritel untuk persediaan alat tulis; layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk tas; layanan ritel yang
berkaitan dengan alas kaki; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan ritel yang berkaitan dengan tas;
layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir menampilkan alas kaki; layanan
toko grosir menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko
grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel atau toko grosir; layanan toko ritel dan toko grosir;
layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita; layanan toko ritel
menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel menampilkan sandal;
layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel online yang
menampilkan tas; manajemen register terkomputerisasi; melakukan penelitian dan studi pemasaran; melakukan penelitian dan
survei bisnis; melakukan survei online; melakukan survei riset bisnis dan pasar; melakukan survei riset manajemen bisnis
online; memberikan informasi komersial kepada konsumen; memberikan informasi produk konsumen; memberikan informasi
produk konsumen melalui Internet; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa;
menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; pemasaran; pemasaran layanan ritel pihak lain melalui situs jaringan online; pemasaran online; pemasaran produk;
pemenuhan pesanan (menerima dan memproses pesanan-pesanan untuk pihak lain); penyebaran iklan melalui Internet;
produk merchandising; promosi secara daring (online); promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; toko; toko grosir
online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko-toko; transaksi komersial secara online===
===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki untuk jalan pada jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas
kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu
pantofel; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bagian tumit untuk sepatu bot
dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Kain atau kulit penutup kaki; Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kaos kaki yang
menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Kulit bagian atas sepatu; List untuk alas kaki; Pelindung ujung sepatu; Penahan kaos
kaki; Pengikat kaos kaki; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot;
Perlengkapan logam untuk alas kaki; Sandal Gunung; Sepatu Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot
musim dingin; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar
terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu pantai; Sepatu sekolah; Sepatu untuk jalan; Sol
bagian dalam; Sol karet; Sol sepatu; Stoking; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat penutup kaki; Tali
pinggang (pakaian); Tumit-tumit sepatu; alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk olahraga; alas kaki tidak termasuk
alas kaki untuk bersepeda yang memiliki perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda;
alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk wanita; alas kaki
yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, yaitu, sepatu,
sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki/sepatu tahan air dan
sepatu bot hiking; bagian atas sepatu; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol
dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; hak sepatu; hak
sepatu tersembunyi; hak untuk sepatu; ikat pinggang uang [pakaian]; kaos kaki; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi
bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); karet [alas kaki]; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki
dan stoking; kaus kaki pergelangan kaki; kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki wanita; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; lis
pinggiran sol untuk sepatu; pengikat kaus kaki; penguat untuk sepatu; penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk
melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penutup sepatu, selain untuk
keperluan medis; plimsolls; pompa [alas kaki]; sandal dan sepatu pantai; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki];
sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal pakai; sandal pantai; sandal pelindung kaki;
sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu
aqua; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu berjalan;
sepatu boot berjalan; sepatu boot karet; sepatu bot; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot panjang yang bisa
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dipakai sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot tahan air; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot yang ditutup
dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot yang tertutup baja; sepatu dan
alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa; sepatu dari kulit imitasi; sepatu formal; sepatu gunung; sepatu hak tinggi;
sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu;
sepatu hak-tinggi; sepatu hiking; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kerja; sepatu kulit; sepatu
kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu
olahraga; sepatu pantai; sepatu pantofel pria; sepatu platform; sepatu roda; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam;
sepatu sepak bola; sepatu slip-on; sepatu trek dan lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang
dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan
pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang tertutup baja; setengah boot; sol [untuk sepatu dan
sepatu bot]; sol alas kaki; sol dalam; sol sepatu; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; tali
sepatu; tapak alas kaki dijual sebagai komponen alas kaki; trainer (alas kaki)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 10:40:30
540   EtiketDID2022084815

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL PECINDILAN 6/23 RT006 RW002 KEL,KAPASARI KEC, GENTENG SURABAYA,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60273

M.ARDIANSAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAVYN
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : TULISAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim ,

losion , atau kosmetik.; Bibit parfum; Bubuk sampo; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter krim
(kosmetik); Hyaluronic serum; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim
dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit
berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim
lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan
pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung
sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci
tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk
bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan
rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim
wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak
mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak,
losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Losion dan serum; Make up remover krim; Minyak, krim
dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan;
Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan;
Pewarna untuk rambut, sampo; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Sabun; Sabun
Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair
badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik;
Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan;
Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair;
Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan
pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa
untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu,
krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik);
Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat;
Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum
pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab
Wajah; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab
tubuh, larutan pelembab untuk kulit; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan perasa/aroma; balm
dan krim setelah bercukur; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bubuk kosmetik,
krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk sabun; colognes, parfum dan kosmetik; dasar untuk parfum bunga; eau
de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; gel mandi, krim dan minyak; jel dan krim untuk mandi shower; kaus
kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kondisioner sampo; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik fungsional adalah
krim anti-kerut; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-
obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik;
krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat;
krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir
untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah,
tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion
penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan
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kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan
meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh;
krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh;
krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim
kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim
kutikula; krim malam; krim malam [kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk
melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan
rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur;
krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim
pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih
kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim
penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim
perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim
perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim
rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah
dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk
penggunaan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk
memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh
[kosmetik]; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim
untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk
mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim
untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi;
krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan,
pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion, krim, pelembab, minyak dan
susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion dan krim
tubuh beraroma; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan
matahari; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up mengeluarkan susu,
gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; minyak
parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; parfum; parfum air wangi;
parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum
dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pembersih berbentuk krim;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah susu krim; pencuci tubuh (sabun) bayi; perona pipi dalam bentuk krim
(Cream blush); poles dan krim untuk logam; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner;
produk sabun; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun
batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu;
sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah
dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun
cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk
penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun
mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk
cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat
untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah;
sabun tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan
pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun
untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk
penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun;
sachet parfum; sampo; sampo dan kondisioner; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada
rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo rambut 3-in-1;
sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo,
kondisioner-kondisioner; scrub krim tubuh; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim
dan sampo; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan,
termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; semir sepatu dan krim; semprotan
untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah;
serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat
untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut;
serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung
obat; serum wajah; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik;
toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wewangian,
wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 10:40:37
540   EtiketJID2022084816

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cok Agung Tresna No. 37, Dusun Bengkel Kel. Sumerta Kelod Kec. Denpasar
IDA BAGUS NGURAH SIDHAYATRA WIJAYA
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Timur Kota Denpasar, Kota Denpasar, Bali
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BENDEGA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan

menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran
yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa
restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.;
Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel,
restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es
krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu;
Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai
yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai
yang menyediakan teh bubble; Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam pangsit;
Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran dibawa pulang;
Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan
makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara
online; Penyediaan katering; Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran; Restoran; Restoran Jepang; Restoran
Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat
saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan
sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran khusus pempek; Restoran masakan
panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Warung makan; Warung penyediaan
makanan sate; delicatessens [restoran]; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering;
hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa informasi, saran
dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa katering; jasa kontrak untuk katering; jasa penyediaan kedai buah; jasa
restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-
restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan
layanan kafetaria; katering makanan dan minuman; kedai ayam goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; layanan agen
untuk pemesanan restoran; layanan bar dan restoran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman);
layanan hotel dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe
dan bar; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan
restoran; layanan kafetaria dan restoran; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya;
layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan makan malam dan restoran; layanan pemesanan
dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan
makanan; layanan rantai restoran; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran;
layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran
keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan
restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba;
layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail;
memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan
restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di
restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para
tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; pemesanan dan penyediaan hotel dan
akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan jasa katering; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak
lain; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet;
penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi
tentang layanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang
berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar
melalui situs web; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan ulasan akomodasi dan
restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui
Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi
melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran
pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan;
restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang
menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran,
bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; salad bar [layanan restoran]; warung kopi; warung makan
tradisional; warung yang menyediakan bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 10:45:57
540   EtiketJID2022084817
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puri Indah Financial Tower, Unit 1601.  Jl. Puri Indah Raya Blok T No.8,  Kel.
Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT NANYANG CHEMICAL TECHNOLOGY INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NANYANG GROUP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih, abu-abu, grayscale.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman;

Restoran; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan
minuman; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kios makanan menjadi layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 11:29:27
540   EtiketD152022084849

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kapasa Raya No. 1 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, Kota
Tangerang, Banten, 90241

PT. Cahaya Putraindo Makassar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CP MORTAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, KUNING, MERAH, PUTIH, HIJAU, ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perekat campuran berbahan dasar semen untuk digunakan dalam bangunan dan pengikat campuran berbahan dasar

semen untuk digunakan dalam bangunan; campuran semen; semen mortar; semen*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 11:29:47
540   EtiketJID2022084850

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Permata Senayan Blok A No. 30, Jl. Tentara Pelajar, Kelurahan Grogol Utara,
Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Cahaya Langit Kreasi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rovers
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan software digital interaktif dalam bentuk form aplikasi kredit berbasis digital yang didistribusikan ke

merchant/partner; Memberikan layanan konsultasi untuk orang lain yang berkaitan dengan manajemen data dan
pengembangan infrastruktur teknologi informasi; Penyediaan informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer
melalui suatu situs web; jasa konsultasi piranti keras dan piranti lunak komputer; jasa konsultasi piranti lunak; jasa konsultasi
teknis yang berhubungan dengan teknologi informasi; jasa konsultasi untuk mengembangkan sistem komputer, database, dan
aplikasi; jasa-jasa penasehatan dan konsultasi teknologi yang berkaitan dengan penggunaan perangkat-perangkat lunak
komputer  dan penerapan-penerapan untuk perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online, interaktip, televisi,
kabel, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan dengannya; layanan
komputer, yaitu, manajemen jarak jauh dan manajemen di tempat untuk sistem teknologi informasi (TI) dan aplikasi piranti
lunak untuk pihak lain; layanan konsultasi dan konsultasi teknologi; layanan pengembangan video game; penyediaan
informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer; perencanaan, desain dan implementasi teknologi komputer untuk
pihak lain===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 11:30:34
540   EtiketJID2022084851

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: (SEOGYO-DONG), 5, JANDARI-RO 3AN-GIL, MAPO-GU, SEOUL
TIRTIR.INC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Budi Rahmat S.H.,
Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POSTESSAY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : POSTESSAY = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa eceran atau grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar

pengharum udara, sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian,
wewangian untuk mobil, dan sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Layanan toko grosir
yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel yang menampilkan
wewangian; layanan toko ritel dan toko grosir; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat
perbelanjaan komprehensif secara online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 11:31:59
540   EtiketDID2022084852

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6-2, Nihonbashi 3-chome,
Chuo-ku, Tokyo,
JAPAN

KOSÉ Corporation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SALON STYLE & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SALON STYLE : merupakan suatu penamaan.
Lukisan.

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan riasan; Sabun; antiperspiran [perlengkapan mandi]; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu;

deodoran untuk manusia atau untuk hewan; gel pijat, selain untuk keperluan medis; kapas untuk keperluan kosmetik;
kondisioner rambut; kosmetik; losion rambut; masker kecantikan; minyak esensial; sampo; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan menghapus make-up; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi;
sediaan pembersih badan; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan rambut; sediaan tabir
surya; semprotan rambut; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 11:35:36
540   EtiketDID2022084853

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Slamet Riyadi No. 312/358, RT. 004 / RW. 001 Kel. Penumping, Kec. Laweyan ,
Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57141

HARIJANTO SOETANTYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: lukisan batik
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, hitam, abu-abu, krem, coklat, merah tua
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adhesive aluminium foil untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Adhesive film untuk keperluan alat tulis-menulis/

rumah tangga; Alat tulis menulis kertas dan amplop; Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering,
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kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-
surat kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan
pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis,
penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener
(alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas),
perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis
(mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk
keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu
main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu
nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita
printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat
dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong plastik, sampul plastik.; Buku anak-anak; krayon;
spidol dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta;
majalah dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku
kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan;
kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon
pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk
permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua
barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris
boneka; Busa berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Kain berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan
rumah-tangga; Map [alat tulis menulis]; Paket alat tulis-menulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil;
Perekat film untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Tempat alat tulis
menulis [set]; alat tulis menulis; bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan, buku pedoman,
kartu resep, brosur, berita berkala, alat tulis menulis; bahan-bahan untuk menjilid buku; majalah dalam bidang bola basket,
katalog dalam bidang bola basket, program-program permainan commemorative dan suvenir yang berkaitan dengan bola
basket, kertas yang digantung (paper pennants), alat tulis menulis, alat tulis menulis bertipe portofolio, kartu undangan,
sertifikat yang telah dicetak, kartu ucapan, kartu ucapan Natal, kartu ucapan liburan, lembar informasi statistik untuk topik-topik
bola basket; perekat untuk alat tulis menulis; pulpen untuk menandai [alat tulis menulis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 11:36:34
540   EtiketDID2022084854

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Masjid Al Kuromah No. 9 Rt.10 Rw.003 Kelurahan Rawa badak Selatan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14230

Syafrina Tri Amanda

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sambal Mba Pintul
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Oranye, Hijau, Putih, Emas, Coklat, krem
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal baby cumi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 11:38:18
540   EtiketJID2022084855

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puspa Gading 2 Blok H 1 No.23, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14250

ANDRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bakmi Kelinci Pasar Baru 1957
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru-Merah-Hitam-Salem-Coklat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan

bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk
memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan-layanan konsultasi
bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; manajemen bisnis untuk pengoperasian
waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba;
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memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan
dasar kelor; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan,
kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 11:38:20
540   EtiketDID2022084856

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome,
Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture,
Japan

ASICS Corporation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lukisan
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Lukisan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki untuk olahraga; Alat penutup telinga; Bodysuit; Celana tahan dingin; Jaket tahan dingin; Jaket-jaket; Pakaian

olahraga; Rompi; Sepatu olahraga panahan; Sepatu rugby; Sweater; Switer lengan panjang; Syal; T-shirt; Tutup kepala; alas
kaki; alas kaki khusus untuk olahraga; baju dalam; baju olahraga; bandana; celana mandi; celana panjang; celana panjang
yang menyerap keringat; celana pendek; ikat pergelangan tangan; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jas luar; kancing
untuk sepatu bola; kaos polo; kaus kaki; kaus tanpa lengan; kemeja aloha kancing-depan; kemeja formal; kemeja lengan
panjang; mantel; mantel panjang; menjalankan jas; pakaian; pakaian dalam; pakaian pengendara sepeda; pakaian renang;
pakaian untuk judo; penutup kepala; piyama; pompa [alas kaki]; rok; rompi; sabuk kulit [pakaian]; sandal; sandal selop; sarung
tangan; sarung tangan musim dingin; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu Latihan; sepatu atletik; sepatu baseball; sepatu
basket; sepatu berjalan; sepatu bola voli; sepatu bot *; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu bowling; sepatu formal; sepatu
golf; sepatu gunung; sepatu handball; sepatu kerja; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu olahraga; sepatu santai; sepatu
senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu tenis; sepatu tinju; sepatu trek dan lapangan; seragam olahraga; singlet; sol
dalam; stoking; topi mandi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 11:38:56
540   EtiketJID2022084857

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma Barito Pacific Lt. 3
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63
Slipi, Palmerah,
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. PETRINDO JAYA KREASI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TP + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : TP + Logo : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Biru, Hijau, Oranye, Kuning dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa advis, konsultasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa penggalian, ekstraksi pertambangan, pengeboran dan

peledakan batu-batuan besar, pengaspalan dan pekerjaan tukang batu; Jasa pertambangan; eksploitasi tambang batu bara;
jasa kontraktor pertambangan; penyewaan mesin dan peralatan pertambangan dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; pertambangan batu bara; pertambangan minyak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 11:40:07
540   EtiketDID2022084858

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO.624-12, SEC. 1, ANZHONG RD., ANNAN DIST., TAINAN CITY, 709
HSIEN-MING, WANG
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TEA & MAGIC HAND
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mie; biskuit-biskuit; daun teh; es; fruktosa untuk keperluan kuliner; madu; makanan ringan berbahan dasar tapioka;

minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar
teh; minuman teh dengan susu; puding; roti panggang; teh; teh hijau; teh hitam; teh oolong [teh Cina]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 11:40:36
540   EtiketDID2022084859

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Madyotaman 1 No. 17, RT 004/RW 001, Punggawan, Banjarsari, Surakarta, Kota
Surakarta, Jawa Tengah, 57132

Arrindu Hutami Wijayakanthi, Azahra Oktaviani Maharani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Spill de' Tea
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman sari bunga rosella===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 11:40:42
540   EtiketDID2022084860

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Slamet Riyadi No. 312/358, RT. 004 / RW. 001 Kel. Penumping, Kec. Laweyan ,
Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57141

HARIJANTO SOETANTYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: lukisan batik
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, biru, coklat, hitam, krem, oranye,abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adhesive aluminium foil untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Adhesive film untuk keperluan alat tulis-menulis/

rumah tangga; Alat tulis menulis kertas dan amplop; Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering,
kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-
surat kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan
pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis,
penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener
(alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas),
perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis
(mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk
keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu
main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu
nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita
printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat
dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong plastik, sampul plastik.; Buku anak-anak; krayon;
spidol dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta;
majalah dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku
kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan;
kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon
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serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan;
pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas
untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Busa
berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Kain berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-
tangga; Map [alat tulis menulis]; Paket alat tulis-menulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil;
Perekat film untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Tempat alat tulis
menulis [set]; alat tulis menulis; bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan, buku pedoman,
kartu resep, brosur, berita berkala, alat tulis menulis; bahan-bahan untuk menjilid buku; majalah dalam bidang bola basket,
katalog dalam bidang bola basket, program-program permainan commemorative dan suvenir yang berkaitan dengan bola
basket, kertas yang digantung (paper pennants), alat tulis menulis, alat tulis menulis bertipe portofolio, kartu undangan,
sertifikat yang telah dicetak, kartu ucapan, kartu ucapan Natal, kartu ucapan liburan, lembar informasi statistik untuk topik-topik
bola basket; perekat untuk alat tulis menulis; pulpen untuk menandai [alat tulis menulis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 11:43:52
540   EtiketDID2022084861

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DBS Bank Tower 18th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12940

PT SURYA ESA PERKASA Tbk.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yosephine Kartini Natawiria S.H., M.H.
Epicentrum Walk Office Suite A529, Lt. 5,  Jl. HR. Rasuna Said,  Kel. Karet
Kuningan, Kec. Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ESSA + Logo Putih
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia perawatan industri; Bahan kimia untuk digunakan dalam industri, pertanian, hortikultura dan perhutanan;

Pupuk untuk tanah; Senyawa hidrokarbon; aditif kimia untuk bahan bakar; air amonia; air sulingan; arang aktif; bahan kimia
industri; bahan kimia pemurni air; bahan kimia untuk pemisahan minyak mentah dari tanah dan air; hidrogen sulfida; kompos;
pakan kebun [pupuk]; penetral gas beracun; pupuk; pupuk anorganik; pupuk cair; sal amoniak; sediaan pelunakan air; sediaan
pemurnian gas; sediaan pupuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 11:47:14
540   EtiketJID2022084862

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Taman Nyiur Blok U Nomor 9 RT. 005/RW. 015, Kelurahan Sunter Agung,
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14350, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

Boen Ai Ti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BARK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; katering di kafetaria makanan cepat saji; layanan

restoran cepat saji; mengambil layanan makanan cepat saji; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 11:49:19
540   EtiketDID2022084863

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bukit Golf II PC 08, RT 012/ RW 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan
Kebayoran Lama., Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310

HASSON BRUNO ANTOINE ELIE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: L'ideal
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim ,

losion , atau kosmetik.; Balsem kecantikan; Bibit parfum; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing
(kosmetik); Gel untuk keperluan kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kosmetik berwarna untuk
anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim
matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pembersih (kosmetik);
Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim
untuk pemutih kulit; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak
untuk tubuh (tidak mengandung obat); Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion
untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Masker (kosmetik); Masker kecantikan untuk tangan; Masker wajah
(kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pencuci
tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna bibir dengan
ketahanan yang lebih lama; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit;
Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam
wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti
keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun
jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi
untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau
badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi};
Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk
mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan dasar untuk tata rias wajah;
Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata;
Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan
rambut; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion
untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan perawatan kulit dan
kosmetik; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan
perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan
tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan
losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-
sediaan untuk membersihkan; Senyawa wewangian; Serum kecantikan (kosmetik); Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian;
Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; air parfum; air wangi; amber [parfum]; ambergris [parfum]; aromatik [minyak
esensial]; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan parfum dan perasa/aroma; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bubuk
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; cat kuku dan penghapus cat kuku; colognes, parfum dan kosmetik; concealer
[kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh [wewangian];
deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; emulsi tubuh
untuk keperluan kosmetik; esensi mint [minyak esensial]; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; gel after-sun [kosmetik]; gel
kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan
[kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel
untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan
rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi
dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; ionone [wewangian]; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik;
kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik
dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan
penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik perawatan kulit; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan
mandi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk
wajah, tubuh dan tangan; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik;
krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim
pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik;
krim ruam popok tanpa obat; krim setelah matahari; krim tubuh; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh beraroma; krim tubuh
kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; kristal
mandi untuk keperluan kosmetik; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan
semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion
rambut; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion untuk
rambut; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kulit dan tubuh,
krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab
kulit [kosmetik]; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir
surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik;
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lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; mandi busa bayi; mandi minyak untuk
perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker
kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial
packs); masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker lumpur kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata
untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker
wajah untuk penggunaan kosmetik; mint untuk wewangian; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak esensial;
minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial
untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan
umum; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk
penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak kasturi [wewangian]; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
penataan rambut; minyak peppermint [wewangian]; minyak pijat tubuh; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut
orang aring; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma;
minyak untuk pengkondisian rambut; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan;
mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; paket masker
untuk keperluan kosmetik; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel;
parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de
Cologne dan aftershaves; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pembersih untuk kuas kosmetik; pencuci tubuh
(sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; perasa kue [minyak esensial];
perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; potpourris
[wewangian]; preparat pelembab [kosmetik]; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan;
produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan
semprotan (sprays); produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik);
produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit kosmetik; produk perawatan wajah
[kosmetik]; produk sabun; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam
wadah dan termasuk buluh; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk
mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk mandi;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki;
sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun deodoran; sabun industri; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun
mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun
non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk
wajah; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi
dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun
untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah
tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sachet parfum; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan
kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-
penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan
kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung
obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk
tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit;
sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan
mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar
matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi;
sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias
artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik;
sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan
sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan
perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak
mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari
[kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rias
rambut kosmetik; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan
kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk
pewarnaan gigi; sediaan-sediaan untuk membersihkan  dan  mencuci; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi
dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan
sabun yang mengandung wewangian; serum kecantikan; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo
pH seimbang; stiker nail art; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; sun block lotion untuk keperluan
kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; terpene [minyak esensial];
tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan
membersihkan pribadi atau losion kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; ujung kuku buatan; vanillin sintetis
[wewangian]; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian; wewangian alami; wewangian dan
dupa; wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian
sintetis; wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil;
wewangian untuk penggunaan pribadi; wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa
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obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 11:51:08
540   EtiketJID2022084864

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jalan baliwerti nomor 56, kel. Alon-Alon, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60174
Elly Wijaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ozora Yatrapaktaja
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Ozora : Kekuatan yang berasal dari Tuhan dan yatrapaktaja : lintas negara
591 Uraian Warna : coklat perunggu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aktivitas konsultasi manajemen; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi

berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Layanan konsultasi  untuk manajemen dan
organisasi bisnis; Layanan konsultasi manajemen bisnis; Layanan konsultasi manajemen bisnis lainnya; analisis manajemen
bisnis dan konsultasi bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; jasa konsultasi
manajemen; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; konsultasi bisnis dan
manajemen; konsultasi bisnis, manajemen, perencanaan dan pengawasan; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi
manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi manajemen perusahaan; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan
dengan waralaba===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 11:51:33
540   EtiketDID2022084865

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Satria Square, Jl. Raya Karang Satria, Karangsatria, Tambun Utara
, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17510

PT PUTRA SELARAS SENTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Suprijono S.Kom
Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah,  Kota Cimahi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAYU MURNI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu Tua dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===alarm===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 11:51:58
540   EtiketDID2022084866

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DBS Bank Tower 18th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12940

PT SURYA ESA PERKASA Tbk.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yosephine Kartini Natawiria S.H., M.H.
Epicentrum Walk Office Suite A529, Lt. 5,  Jl. HR. Rasuna Said,  Kel. Karet
Kuningan, Kec. Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ESSA + Logo Putih
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan bakar diesel; Bahan bakar kendaraan, yaitu gasoline dan bahan bakar diesel; Minyak gas; bahan bakar; bahan

bakar gas; gas alam; gas bumi cair untuk digunakan untuk keperluan rumah tangga dan industri dan kendaraan bermotor; gas
butana untuk digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga; gas hidrokarbon cair [LHG] untuk digunakan sebagai bahan
bakar; gas minyak bumi cair; minyak diesel; minyak gas untuk pemanas industri===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 11:53:04
540   EtiketDID2022084867

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Slamet Riyadi No. 312/358, RT. 004 / RW. 001 Kel. Penumping, Kec. Laweyan ,
Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57141

HARIJANTO SOETANTYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: lukisan batik
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, kuning, oranya, krem, merah tua, abu-abu, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adhesive aluminium foil untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Adhesive film untuk keperluan alat tulis-menulis/

rumah tangga; Alat tulis menulis kertas dan amplop; Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering,
kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-
surat kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan
pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis,
penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener
(alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas),
perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis
(mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk
keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu
main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu
nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita
printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat
dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong plastik, sampul plastik.; Buku anak-anak; krayon;
spidol dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta;
majalah dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku
kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan;
kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon
pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk
permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua
barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris
boneka; Busa berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Kain berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan
rumah-tangga; Map [alat tulis menulis]; Paket alat tulis-menulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil;
Perekat film untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Tempat alat tulis
menulis [set]; alat tulis menulis; bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan, buku pedoman,
kartu resep, brosur, berita berkala, alat tulis menulis; bahan-bahan untuk menjilid buku; majalah dalam bidang bola basket,
katalog dalam bidang bola basket, program-program permainan commemorative dan suvenir yang berkaitan dengan bola
basket, kertas yang digantung (paper pennants), alat tulis menulis, alat tulis menulis bertipe portofolio, kartu undangan,
sertifikat yang telah dicetak, kartu ucapan, kartu ucapan Natal, kartu ucapan liburan, lembar informasi statistik untuk topik-topik
bola basket; perekat untuk alat tulis menulis; pulpen untuk menandai [alat tulis menulis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 11:53:21
540   EtiketDID2022084868

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Siwalankerto 121-131, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo,
Surabaya 60236, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur

LPPM Universitas Kristen Petra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RODEO DAPUR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning Muda (C=6,M=0,Y=39,K=0), Biru Gelap (C=86,M=62,Y=50,K=36), Biru Muda (C=80,M=23,Y=30,K=1), Coklat Muda
(C=20,M=507,Y=67,K=3), Coklat (C=19,M=64,Y=79,K=5), Coklat Tua (C=26,M=80,Y=100,K=20), Oranye
(C=0,M=73,Y=96,K=0)

511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat permainan edukasi; Permainan edukasi taktil (alat permainan)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 11:53:34
540   EtiketJID2022084869

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO.624-12, SEC. 1, ANZHONG RD., ANNAN DIST., TAINAN CITY, 709
HSIEN-MING, WANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TEA & MAGIC HAND
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan minuman;

Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kedai kopi; Kedai minuman panas dan dingin; Layanan yang menyediakan
makanan dan minuman dengan truk berjalan; Restoran; layanan restoran cepat saji; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 11:57:35
540   EtiketDID2022084870

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN CIMUNCANG NO. 53 BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat, 40125
WARMAN HALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIVARIA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan dasar untuk membuat susu kocok; Buah beku-kering dan makanan ringan yoghurt; Buah dan sayuran kaleng,

dikeringkan dan diawetkan; Buah-buahan dalam kaleng; Cincau; Cream for beverage [dairy products]; Es Brenebon;
Fermentasi susu dan laktosa susu; Fermentasi susu, air dadih susu dan laktosa susu dalam bentuk bubuk; Jeli; Kacang mete
panggang; Kacang panggang; Keju biru; Krim keju; Keju krim untuk makanan pencuci mulut; Keju kocok; Keju.; Keju kocok;
Keju segar (fresh cheese); Keju vegan; Konsentrat kaldu; Krim kocok untuk topping yang bukan berbahan dasar susu; Krim
segar; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan penutup berbahan dasar susu; Makanan
penutup cepat saji yang berbahan dasar susu; Makanan penutup terbuat dari produk susu (kecuali es krim); Makanan penutup
terbuat dari susu; Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan anak-anak, tidak termasuk
es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan ringan berbahan dasar singkong; Makanan ringan organik berbahan dasar
yogurt; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Minuman
bakteri asam laktat; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman berbahan dasar susu;
Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman berbahan
dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik
dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu terutama terbuat dari susu; Minuman terbuat utamanya dari susu
atau produk susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Minuman terdiri terutama dari susu
atau produk susu; Minuman yogurt yang dicampur biji-bijian; Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; Nata de coco;
Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah Lemak; Produk susu alami atau
berperisa yang difermentasi; Produk susu tawar atau dengan rasa yang difermentasi; Salmon (ikan) asap; Sate Makanan Laut
(Seafood); Sediaan (buah) markisa; Sediaan buah-buahan; Sediaan kacang kedelai; Sediaan kacang untuk makanan
manusia; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu; Selai; Susu Kedelai Kental; Susu UHT; Susu dan produk susu,
termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan utama) dan pengganti yang
sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik
dengan perasa maupun tidak; Susu evaporasi (susu kental) dengan dan tanpa pemanis; Susu jahe; Susu kacang kedelai;
Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu kocok; Susu protein; Tahu; Yoghurt;
almond (kacang) panggang; almond panggang; alpukat, diolah; alternatif yogurt berbahan dasar kacang almond; alternatif
yogurt berbahan dasar kacang mete; alternatif yogurt berbahan dasar kacang polong; alternatif yogurt berbahan dasar kelapa;
alternatif yogurt berbahan dasar sereal    ; apel, diolah; ayam; bahan pengganti mentega; bahan pengganti susu; bahan
pengganti susu fermentasi; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; beri (buah), diolah; blackberry, diolah; buah
dan sayuran kaleng; buah kaleng atau botol; buah leci olahan; buah-buahan, diolah; buah-buahan, kaleng; bubuk berbahan
dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat protein yang dikocok (protein shakes); bubuk
berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat smoothie; bubuk keju; bubuk susu;
campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; ceri(buah), diolah; chestnut, dipanggang; clotted
cream (krim padat); dairy-based drinks; dimsum; fermentasi susu untuk keperluan kuliner; hasil produksi susu kambing; hasil
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produksi susu sapi; hasil produksi susu soya; hazelnut (kacang) panggang; hazelnut (kacang), diolah; jagung manis, diolah;
jambu biji stroberi olahan; jeruk keprok, diolah; jus jeruk nipis untuk keperluan kuliner; kacang kedelai fermentasi (natto);
kacang kedelai, diolah; kacang manisan; kacang panggang; kaviar; kedelai olahan; kedelasi fermentasi; keju; keju cheddar;
keju dari susu domba; keju dicampur; keju lembut; keju padat; keju putih lembut; keju putih lembut yang padat; keju segar;
keju yang diawetkan; kentang panggang; keripik kedelai; keripik pisang; keripik singkong; krim [susu sebagai unsur utama];
krim bubuk; krim bubuk [produk susu]; krim keju; krim menjadi produk susu; krim mentega; krim non-susu (krim yang terbuat
dari minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krim untuk minuman; lemon olahan; makanan berbahan dasar tahu;
makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kedelai
probiotik; makanan ringan berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan
berbahan dasar yogurt probiotik; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan yang terbuat dari daging;
manisan almond; margarin; mentega; mentega putih; mentega susu; minuman asam laktat; minuman berbahan dasar bukan
dari susu; minuman berbahan dasar santan; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu almond;
minuman berbahan dasar susu beras; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan
dasar susu dengan kandungan jus buah; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar
susu kacang; minuman berbahan dasar susu, yaitu susu evaporasi; minuman berbahan dasar yogurt; minuman non-alkohol
disiapkan dari susu atau yoghurt; minuman pengganti makanan nabati berbasis susu; minuman prebiotik; minuman rasa
stroberi berbahan dasar susu; minuman susu dengan rasa cokelat; minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu dengan
rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu dengan rasa teh; minuman susu kedelai;
minuman susu, susu sebagai komponen utama; minuman yogurt yang dicampur ice cream; minuman yogurt yang dicampur
perasa kopi; minyak goreng; minyak jagung; olahan daging ayam untuk isian roti burger; olesan (spreads) margarin dan
lemak; olesan buah; olesan keju; pengganti keju; pengganti susu, khususnya susu beras, susu kedelai dan susu rami yang
digunakan sebagai pengganti susu; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; prem (buah); produk makanan
daging yang diawetkan; produk makanan laut (diasap); produk nutrisi olahraga berbasis susu; produk olahan hasil susu
berbahan pengganti susu; produk susu; produk susu bebas laktosa; prostokvasha [susu asam]; protein susu untuk konsumsi
manusia; salad sayuran; saus keju; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; sediaan-sediaan
berbahan dasar kedelai; selai blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai buah; selai ceri; selai kacang mete; selai
peach; selai rasberi; sirsak olahan; stroberi, beku; sup kacang merah; susu; susu (dalam bentuk) padatan; susu almon; susu
almond untuk keperluan kuliner; susu bebas laktosa; susu beras untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu beras
untuk keperluan kuliner; susu bubuk kedelai; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang
tua; susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk
untuk anak kecil dan anak-anak; susu cair atau susu bubuk untuk orang dewasa dan orang tua; susu dan produk hasil olahan
susu; susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es susu dan yogurt beku; susu dengan penambahan kandungan vitamin
D; susu dengan penambahan vitamin; susu dengan sereal; susu domba; susu evaporasi; susu fermentasi; susu gandum; susu
kacang; susu kacang hijau; susu kacang menjadi bahan pengganti susu; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti
susu; susu kental; susu kurma; susu lanjutan untuk anak kecil; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu
rendah lemak; susu sapi; susu sapi bubuk; susu segar; susu skim; susu teh, susu sebagai komponen utama; susu vitamin D;
susu yang berasal dari hewan; susu yang berasal dari tumbuhan; susu yang tidak perlu disimpan di dalam lemari pendingin;
susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; teh susu berbahan dasar susu; tepung ikan untuk makanan manusia;
yoghurt untuk membuat custard; yogurt Yunani; yogurt berbahan dasar kedelai; yogurt berbahan dasar tumbuh-tumbuhan
sebagai bahan pengganti; yogurt tanpa lemak; yogurt untuk anak-anak; yogurts rasa buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 11:57:47
540   EtiketDID2022084871

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Balerejo Ds. Srimulyo Kec. Dampit Malang, Kabupaten Malang, Jawa Timur,
65181

Nurmiati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mia Daff
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam-Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi jahe; Kopi seduh; kopi; kopi giling; kopi rempah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 11:58:20
540   EtiketDID2022084872

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Maskumambang No. 39, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40264
PT. EKATAMA ANDINA NUGRAHA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: ANLED
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Hijau, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baliho LED; LED display dengan layar sentuh; LED videotron; Layar LED; Layar LED untuk laptop; Layar LED yang

menampilkan teks yang berjalan (running text) dan video; Layar OLED; Layar QLED; Panel layar QLED; Panel tampilan LED;
Sensor posisi LED; Suar pensinyalan LED; Tampilan OLED; Tampilan QLED; Tampilan layar LED untuk televisi; Tampilan-
tampilan layar LED (LED Displays); Televisi LED; Televisi QLED; alat kontrol elektronik [EKG] untuk lampu LED dan lampu;
dioda pemancar cahaya [LED]; dioda pemancar cahaya organik [OLED]; dioda pemancar cahaya polimer [PLED]; flare jalan
raya, tidak meledak atau kembang api; mikroskop dioda pemancar cahaya [LED]; modul Light Emitting Diode [LED]; monitor
LED; monitor [LED] pemancar cahaya; panel OLED; panel tampilan diode pemancar cahaya organik [Organic Light-Emitting
Diode “OLED”]; papan rangkaian utama untuk LED; pengontrol dioda pemancar cahaya (LED) dan lampu lucutan intensitas
tinggi (HID); perangkat lunak platform buku besar (ledger) yang didistribusikan; perangkat lunak untuk memelihara buku besar
(ledgers) untuk transaksi keuangan; quantum dot light-emitting diode [QLED]; sinyal kabut, tidak mudah meledak; tampilan
light emitting diode [LED]; tanda-tanda LED elektronik; televisi [LED] pemancar cahaya; televisi diode pemancar cahaya
organik [OLED]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 11:58:48
540   EtiketDID2022084873

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Slamet Riyadi No. 312/358, RT. 004 / RW. 001 Kel. Penumping, Kec. Laweyan ,
Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57141

HARIJANTO SOETANTYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: lukisan batik
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : krem, merah tua, hitam, coklat, abu-abu, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adhesive aluminium foil untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Adhesive film untuk keperluan alat tulis-menulis/

rumah tangga; Alat tulis menulis kertas dan amplop; Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering,
kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-
surat kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan
pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis,
penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener
(alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas),
perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis
(mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk
keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu
main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu
nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita
printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat
dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong plastik, sampul plastik.; Buku anak-anak; krayon;
spidol dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta;
majalah dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku
kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan;
kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon
pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk
permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua
barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris
boneka; Busa berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Kain berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan
rumah-tangga; Map [alat tulis menulis]; Paket alat tulis-menulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil;
Perekat film untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Tempat alat tulis
menulis [set]; alat tulis menulis; bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan, buku pedoman,
kartu resep, brosur, berita berkala, alat tulis menulis; bahan-bahan untuk menjilid buku; majalah dalam bidang bola basket,
katalog dalam bidang bola basket, program-program permainan commemorative dan suvenir yang berkaitan dengan bola
basket, kertas yang digantung (paper pennants), alat tulis menulis, alat tulis menulis bertipe portofolio, kartu undangan,
sertifikat yang telah dicetak, kartu ucapan, kartu ucapan Natal, kartu ucapan liburan, lembar informasi statistik untuk topik-topik
bola basket; perekat untuk alat tulis menulis; pulpen untuk menandai [alat tulis menulis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:00:06
540   EtiketDID2022084874

730 Nama Pemohon : MUHAMMAD HANSON
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Alamat Pemohon : Jl. Kebon Kacang V/69 RT. 011 RW. 005, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 1Inch
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker wajah (pakaian); Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian anak-anak; Pakaian wanita; Sweater; Topi kupluk;

baju kaos (t-shirt); celana panjang; celana pendek; hoodies; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; kaos; kaos kaki; kemeja;
pakaian; penutup kepala; sapu tangan [pakaian]; sendal; sepatu untuk pria; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:00:10
540   EtiketDID2022084875

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kebon Kacang V/69 RT. 011 RW. 005, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

MUHAMMAD HANSON

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IRONHEAD
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker wajah (pakaian); Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian anak-anak; Pakaian wanita; Sweater; Topi kupluk;

baju kaos (t-shirt); celana panjang; celana pendek; hoodies; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; kaos; kaos kaki; kemeja;
pakaian; penutup kepala; sapu tangan [pakaian]; sendal; sepatu untuk pria; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:00:16
540   EtiketDID2022084876

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Forisa Nusapersada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOLDEN SARI TEPUNG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan berwarna emas yang dikelilingi oleh bingkai berwarna emas
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Campuran tepung; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Tepung panir; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung untuk

makanan; tepung beras; tepung bumbu; tepung gandum; tepung jagung; tepung kentang *; tepung kentang untuk makanan;
tepung roti; tepung roti putih; tepung sagu; tepung serbaguna; tepung tanpa rasa; tepung tapioka; tepung tapioka*; tepung
tempura; tepung terigu; tepung*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:02:25
540   EtiketJID2022084877

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DBS Bank Tower 18th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12940

PT SURYA ESA PERKASA Tbk.

Halaman 459 dari 1015



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yosephine Kartini Natawiria S.H., M.H.
Epicentrum Walk Office Suite A529, Lt. 5,  Jl. HR. Rasuna Said,  Kel. Karet
Kuningan, Kec. Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ESSA + Logo Putih
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Audit laporan keuangan; Jasa Pencarian Pegawai; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan

manajemen bisnis; Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa penjualan barang secara retail,
grosir dan eceran; Konsultasi bisnis profesional; analisis harga biaya; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen
komersial atau industri; duplikasi dokumen; informasi bisnis dan layanan penilaian; jasa pengumpulan data; jasa penilaian
perusahaan; konsultasi akuntansi; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; layanan identitas perusahaan; layanan
pemrosesan data di bidang penggajian; layanan relokasi untuk bisnis; menyusun data dalam database komputer; organisasi
bisnis dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan
jasa untuk bisnis orang lain); pengolahan kata; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi
yang disimpan dalam database komputer; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi,
dan indeks informasi untuk tujuan komersial atau periklanan; penyelidikan bisnis, evaluasi, penilaian ahli, informasi dan
penelitian; penyewaan mesin dan peralatan kantor; persiapan dan analisis laporan keuangan untuk bisnis; saran dan bantuan
manajemen bisnis; tata buku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:03:52
540   EtiketDID2022084878

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2440 Winston Park Drive
Oakville
ONTARIO L6H7V2
CANADA

Geotab Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Raden Prista Devina S.H.,
PT Mirandah Asia Indonesia  Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78  Setia Budi Kota Jakarta Selatan  Dki Jakarta  112910

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GO9
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pemancar Global Positioning System [GPS]; Penerima Global Positioning System [GPS]; Perangkat navigasi Global

Positioning System [GPS]; Perangkat pelacakan dan lokasi Global Positioning System [GPS]; peralatan sistem penentuan
posisi global (GPS); perangkat keras komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:06:52
540   EtiketD082022084879

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mijil No. 23 Rt.003 Rw. 009 Kel. Turangga Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa
Barat

CHYNTIA IKA RATNAPURI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THEIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker Wajah; bronzer kulit; concealer [kosmetik]; foundation; krim pemutih kulit wajah; lipstik; losion tubuh dan wajah;

make-up [kosmetik]; masker kulit [kosmetik]; pengkilap bibir; pensil eyeliner; perona mata; sabun wajah; sabun-sabun; toner
kulit; toner wajah===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:10:21
540   EtiketDID2022084880

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Padasuka No. 118, Kota Bandung, Jawa Barat, 40192
Saung Angklung Udjo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAUNG ANGKLUNG UDJO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, HIJAU, KUNING, COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat untuk kesenian===

===organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya,
acara dan kegiatan lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:11:33
540   EtiketJID2022084881

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DBS Bank Tower 18th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12940

PT SURYA ESA PERKASA Tbk.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yosephine Kartini Natawiria S.H., M.H.
Epicentrum Walk Office Suite A529, Lt. 5,  Jl. HR. Rasuna Said,  Kel. Karet
Kuningan, Kec. Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ESSA + Logo Putih
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyediakan informasi di bidang produksi dan penyulingan minyak dan gas alam; Produksi (pembuatan) minyak dan gas;

Produksi bio energi; daur ulang limbah; daur ulang limbah dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; daur ulang
minyak limbah; jasa produksi gas; konsultasi bidang pengolahan air; konsultasi di bidang pembangkit energi; layanan daur
ulang air dan desalinasi; layanan pengolahan tanah, limbah atau air [layanan perbaikan lingkungan]; memberikan informasi
terkait daur ulang limbah; memberikan informasi terkait layanan pengolahan air; memberikan informasi terkait penyewaan
mesin dan peralatan pemadatan limbah; memberikan informasi terkait penyewaan mesin dan peralatan penghancur limbah;
memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan alat pemurni air; pencairan gas alam; pencairan gas minyak bumi;
pengelasan minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan silinder untuk melindungi sensor suhu, mesin,
dan bagiannya; pengolahan air minum, air layanan dan air limbah; pengolahan dan pemurnian air; pengolahan gas; perawatan
sumur minyak dan gas; produksi dan pengolahan bahan bakar dan sumber energi lainnya; produksi energi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:13:19
540   EtiketDID2022084882

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 160 Delaware Avenue, Buffalo, New York 14202, USA
New Era Cap, LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : NE = singkatan dari nama pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18, 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Koper bagasi; Tali bahu dari kulit; Tas punggung; Tas-tas; cambuk, pakaian kuda, dan sadel; dompet; koper dan tas

bepergian; kulit binatang; kulit dan imitasi kulit; kulit-kulit; payung dan payung matahari; ransel untuk pendaki gunung; tas
tangan; tongkat jalan===
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===Atasan sebagai pakaian; Jaket-jaket; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Olahraga;
Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Syal; T-shirt; alas kaki; atasan yoga; blus; cardigan;
celana panjang; celemek; gaun; jaket dengan penutup kepala; jaket olahraga; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus
yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kemeja; kombinasi [pakaian]; mantel; overall; pakaian; pakaian atletik;
pakaian dalam; pakaian hangat; pakaian luar; penutup kepala; pullover berkerudung; sabuk; sarung tangan [pakaian]; sepatu
bot *; singlet olahraga; topi; topi baseball; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi rajut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:13:54
540   EtiketJID2022084883

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Semeru No. 8, RT. 01 RW. 07, Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTATAMA SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Artatama
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Artatama: Merupakan nama pemohon.
591 Uraian Warna : Hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Asuransi; Asuransi hipotek; Asuransi jiwa; Asuransi perbankan; Bank internet; Jasa Pembiayaan Keuangan; Jasa asuransi

secara online; Jasa deposito; Jasa perbankan; Kredit (pembiayaan); Layanan kredit; Layanan perbankan online; Layanan
rekening bank; Penerimaan deposito [termasuk penerbitan obligasi pengganti] dan penerimaan deposito cicilan interval tetap;
Perbankan digital; Perbankan online; Pialang keuangan; Pialang saham; asuransi jiwa dan kesehatan; asuransi kerugian;
asuransi untuk bisnis; deposito, kredit dan asosiasi tabungan; evaluasi keuangan dan fiskal; jasa investasi keuangan di bidang
sekuritas, reksadana dan manajemen portofolio; jasa investasi reksadana dan dan pengelola investasi global (hedge fund);
jasa kartu kredit; jasa keuangan; jasa perbankan yang disediakan melalui telepon genggam/seluler; jasa pialang saham dan
obligasi; jasa-jasa peminjaman uang (pembiayaan); jasa-jasa perbankan dan keuangan secara online; jasa-jasa pinjam-
meminjam; konsultasi asuransi; layanan KPR (perbankan); layanan anjungan tunai mandiri [ATM]; layanan kartu kredit dan
kartu debit; layanan kartu kredit, kartu debit dan kartu tagihan; layanan pembiayaan; layanan penukaran mata uang; layanan
perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi selular yang dapat diunduh; layanan perbankan online yang dapat
diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; layanan perbankan teller machine [ATM] otomatis; layanan perbankan
yang berkaitan dengan penerimaan pembayaran cicilan interval tetap; layanan yang berkaitan dengan penyediaan keuangan
untuk pembelian bangunan, rumah, real estat dan tanah; manajemen keuangan; memberikan informasi perbankan;
menyediakan informasi on-line yang berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi; penanaman
Modal; penanaman modal; penerbitan cek bank; penerbitan kartu bank; penerbitan obligasi; penilaian fiskal; penukaran uang;
perbankan elektronik; perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [Internet banking]; perbankan hipotek; perbankan
komersial; perbankan komersial on-line; perbankan rumah; perdagangan mata uang; perdagangan mata uang real-time online;
perdagangan obligasi; pialang kredit; pialang saham; pialang saham, komoditas, dan futures; pinjaman komersial; transaksi
keuangan online; urusan keuangan; urusan moneter; urusan perbankan, operasi bank dan kredit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:22:18
540   EtiketJID2022084884

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ponggok RT 001/RW 002, Ponggok, Polanharjo, Klaten, Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah, 57474

Junaedhi Mulyono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Study desa @Ponggok Klaten
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan instruksi dan pelatihan; layanan pelatihan berkelanjutan; layanan pendidikan dan pelatihan; melakukan lokakarya

pelatihan; melakukan seminar pelatihan; mengatur kursus pelatihan; mengatur seminar pelatihan; mengatur simposium dan
lokakarya pelatihan; transfer pengetahuan [pelatihan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:23:31
540   EtiketDID2022084885

730 Nama Pemohon : ELISA SOENJOTO, TASSYA KURNIAWAN
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Alamat Pemohon : Jl. Amata B 11 No.12, Kel. Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kota Tangerang,
Banten, 15331

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOARE SKIN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, krem
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pelindung sinar UV; Krim tabir

surya; Lotion jerawat; Masker Wajah; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah untuk kuli berminyak; Pelembab kulit
sensitif; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum bulu mata;
Serum jerawat; Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Toner Pelembab Wajah; eksfoliasi kulit; eksfoliasi
pembersih pori; gel mata; gel setelah matahari; krim mata; krim pelembab, lotion dan gel; patch jerawat kosmetik; pelembab;
pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab wajah; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik;
sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun tanpa air; sabun untuk kulit; sabun wajah; serum anti-penuaan untuk wajah;
serum kecantikan; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum wajah; toner wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:23:50
540   EtiketDID2022084886

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lingkungan Bening RT 04 RW 02 Desa Jingglong Kecamatan Sutojayan  Kabupaten
Blitar, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66172

Rossalina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gochiz
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Diambil dari Kata "Go" yang berarti semangat dan kata "Chiz" yang berarti keju dalam bahasa inggris
591 Uraian Warna : Merah-Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; keju; keripik; stik

keju===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:30:07
540   EtiketJID2022084887

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Gadung Nomor: 1, Banjar Luglug, Desa/Kelurahan Ketewel, Kec.
Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar, Bali, 80582

PT Produk Internet Revolusioner

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HomeNetwork
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HomeNetwork artinya Jaringan Rumah
591 Uraian Warna : Biru: Warna yang mencerminkan kesan ketenangan, kedamaian, dan kesegaran. Kuning: Selalu diidentikan dengan lambang

kebahagiaan dan keceriaan. Orange: Memberi kesan hangat dan bersemangat. Hitam: Mencerminkan kesan kuat, elegan,
dan netral.

511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyedia layanan komunikasi melalui internet; layanan penyedia akses internet; layanan penyedia internet yang tidak

berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan penyedia layanan internet [ISP]; menyediakan
akses pengguna ke Internet [penyedia layanan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:34:26
540   EtiketDID2022084888
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Manokwari No.1 RT 006/RW 010, Kel. Antapani Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat,
40291

Subiyanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nanaz & Mango
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Mango artinya buah mangga
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bingkai-bingkai gambar digital untuk menampilkan gambar-gambar, klip-klip video dan musik digital; rekaman video

berupa musik; rekaman video musik yang direkam sebelumnya; video musik yang direkam sebelumnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:35:00
540   EtiketDID2022084889

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BERMI RT 03 RW 02, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, 59584
ALI MAHFUD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AJZAD PARFUME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : GOLD DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

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

Halaman 465 dari 1015



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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:35:14
540   EtiketJID2022084890

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Melati Raya 1 No. 59, RT.003 RW.002, Kel. Tanah Tinggi, , Kota Tangerang,
KURNIAWAN
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Banten
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Indrie Vietiamawan S.H
WISNU AGUNG KENCANA  Ruko Premier Park 2 Blok AA No. 16 - 17 Rt. 004 Rw.
015 Kelurahan Cikokol Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAPOER PENYET MODEREN 88 + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah - Hijau - Kuning - Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa

restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa
restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.;
Kafetaria; Kedai; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan kedai makan; Layanan restoran dibawa pulang;
Restoran; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Warung makan; jasa kafe; jasa restoran; jasa restoran dan katering;
kafe; katering makanan dan minuman; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan
restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan restoran; layanan kedai minuman; layanan makanan dan minuman yang
bisa dibawa pulang; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; restoran
yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; rumah makan; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan
makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:37:11
540   EtiketDID2022084891

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BERMI RT 03 RW 02, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, 59584
ALI MAHFUD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VERBAGEL TANTRA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

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

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:38:26
540   EtiketDID2022084892

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lingkar Selatan I Perum Villa Sejahtera RT. 004, Kel. Lingkar Selatan, Kec. Jambi
Selatan, Kota Jambi, Jambi

YUDI LIMARDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Miftahul Hilmi S.H., M.H.
Jakarta Patent Bureau  Graha Tirtadi, 1th Floor, Room 106 Jalan Pangeran Antasari
No. 18A Cipete Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GUDHAS cafe & resto + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;

Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di
bidang hukum; Pita plastik untuk kemasan; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Tas goodie dari kertas atau plastik;
bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan, buku pedoman, kartu resep, brosur, berita
berkala, alat tulis menulis; bahan/materi cetakan untuk tujuan iklan dan promosi; buku voucher; kantong kertas belanja; kartu
nama; kartu ucapan; kartu-kartu; kertas surat; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; selebaran; wadah makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:38:48
540   EtiketDID2022084893

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pademangan IV GG 9 No.16C Rt. 007 Rw.08 Kelurahan Pademangan Timur,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14410

Alwyn Verdranus

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BigCoco
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Biru Tua, Abu ABu
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah beku; buah beku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:40:04
540   EtiketDID2022084894
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bila No.3, RT.004/RW.003, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat
10150, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10150

Ika Putri Widianti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Krissantoso Bayu Aji S.H.,M.H
Kantor Pengacara Rudy Gunawan & Partners  Ruko Mega Grosir Cempaka Mas
Blok M1/11 Jalan Letnand Jenderal Suprapto

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: kuduiso
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; celana pendek anak laki-laki

[pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian dalam anak-anak; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak
perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak
perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk
wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:41:32
540   EtiketDID2022084895

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Firdaus E.30/31, RT/RW:033/003
Kel.Sengon, Kec.Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 61418

RETNANI RESTUNINGSIH, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LORIS PREMIERE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : krem, coklat, abu-abu, merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===bedak; krim kosmetik; krim malam; krim pagi untuk keperluan kosmetik; lipstik; losion; lotion untuk keperluan kosmetik;

parfum; perona pipi; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:44:03
540   EtiketDID2022084896

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lingkar Selatan I Perum Villa Sejahtera RT. 004, Kel. Lingkar Selatan, Kec. Jambi
Selatan, Kota Jambi, Jambi

YUDI LIMARDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Miftahul Hilmi S.H., M.H.
Jakarta Patent Bureau  Graha Tirtadi, 1th Floor, Room 106 Jalan Pangeran Antasari
No. 18A Cipete Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GUDHAS VILLAGE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;

Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
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[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di
bidang hukum; Pita plastik untuk kemasan; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Tas goodie dari kertas atau plastik;
bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan, buku pedoman, kartu resep, brosur, berita
berkala, alat tulis menulis; bahan/materi cetakan untuk tujuan iklan dan promosi; buku voucher; kantong kertas belanja; kartu
nama; kartu ucapan; kartu-kartu; kertas surat; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; selebaran; wadah makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:47:08
540   EtiketDID2022084897

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO.624-12, SEC. 1, ANZHONG RD., ANNAN DIST., TAINAN CITY, 709
HSIEN-MING, WANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HURUF MANDARIN + LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Karakter '茶の魔手' diartikan sebagai 'Teh & Tangan Ajaib'
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mie; biskuit-biskuit; daun teh; es; fruktosa untuk keperluan kuliner; madu; makanan ringan berbahan dasar tapioka;

minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar
teh; minuman teh dengan susu; puding; roti panggang; teh; teh hijau; teh hitam; teh oolong [teh Cina]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:49:32
540   EtiketDID2022084899

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Pergudangan Marunda Center,Cluster Roterdam Blok E 2
No.23,RT.000,RW.000,Kelurahan Segarajaya,Kecamatan Tarumajaya, Bekasi,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

PT.PULIH INDONESIA NATURAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
Jalan Ngagel Wasana III No 53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAJAWALI MAS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam,Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil peternakan; hasil perkebunan; produk kehutanan; produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan mentah

dan belum diolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:50:40
540   EtiketDID2022084900

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Firdaus E.30/31, RT/RW:033/003, Kel.Sengon, Kec.Jombang, Kabupaten
Jombang, Jawa Timur, 61418

RETNANI RESTUNINGSIH, SE
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LORIS PREMIERE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : krem, coklat, abu-abu, merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim farmasi; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food suplement); Minyak-minyak

yang mengandung obat; Sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Suplement;
hasil-hasil farmasi; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; jel-jel yang mengandung obat; krim-krim yang mengandung
obat; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; minuman suplemen gizi untuk
keperluan medis; suplemen nutrisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:51:39
540   EtiketJ152022084901

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gunung Bambapuang II No 31 Kel. Lariang Bangi Kec. Makassar Kota Makassar,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90141

Ira Thelessy

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DELICATES CAKE AND BAKERY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT, ORANYE, HIJAU, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eceran dan grosir toko roti; Layanan penjualan eceran produk roti; Toko kue; Toko kue online; Toko online di bidang roti-

roti dan kue-kue; Toko roti online; Toko yang menjual kue; layanan eceran atau grosir untuk roti dan kue; layanan ritel
disediakan oleh toko roti; stan penjualan kue-kue; stan penjualan roti-roti; toko roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:52:22
540   EtiketDID2022084902

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Sumberjo, RT/RW 03/08, Jambewangi, Kec. Selopuro, Kabupaten Blitar, Jawa
Timur, 66185

WAHYUDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUKAJOS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH, HITAM, KUNING, COKLAT, HIJAU, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik Keladi; Keripik buah-buahan; Keripik ceker ayam; Keripik daun kelor; Keripik gadung; Keripik kentang; Keripik kulit

ayam; Keripik kulit ikan; Keripik paru; Keripik salak; Keripik tahu; Keripik talas; Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan
perasa; Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; keripik; keripik apel; keripik bayam; keripik buah; keripik daun
kenikir; keripik jamur; keripik kentang; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik nangka; keripik pisang; keripik sayuran;
keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik tempe; keripik ubi; keripik usus; makanan ringan dan keripik berbahan
dasar sayuran; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-
bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik
garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis
kacang-kacangan dan olesan, saus, keju===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:54:11
540   EtiketJID2022084903
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lingkar Selatan I Perum Villa Sejahtera RT. 004, Kel. Lingkar Selatan, Kec. Jambi
Selatan, Kota Jambi, Jambi

YUDI LIMARDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Miftahul Hilmi S.H., M.H.
Jakarta Patent Bureau  Graha Tirtadi, 1th Floor, Room 106 Jalan Pangeran Antasari
No. 18A Cipete Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GUDHAS cafe & resto + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan melalui media elektronik; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web

(website); Penjualan makanan dan minuman secara online; iklan komersial; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa-jasa
toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk
restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari
tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja
lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung,
topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game,
mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter,
boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang
berkaitan dengan makanan dan minuman; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk tujuan komersial,
promosi atau periklanan; pemasaran media sosial; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan,
yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pengaturan acara, pameran,
pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; promosi penjualan; publisitas dan layanan promosi
penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:54:36
540   EtiketDID2022084904

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. SERUA VILLAGE BLOK C NO.16, JL. SERUA RAYA, Kota Depok, Jawa
Barat

ALFADZRI PRIMA PUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: demidia
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih

dan pengelupas sel kulit; Serum kecantikan (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik);
bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; dasar bedak dengan tekstur
lebih ringan  (BB cream); krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lulur; lulur kosmetik; masker pembersih untuk tubuh; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
serum untuk wajah tidak mengandung obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat;
toner wajah; toner wajah kosmetik; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 12:59:43
540   EtiketJID2022084905

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lingkar Selatan I Perum Villa Sejahtera RT. 004, Kel. Lingkar Selatan, Kec. Jambi
Selatan, Kota Jambi, Jambi

YUDI LIMARDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Miftahul Hilmi S.H., M.H.
Jakarta Patent Bureau  Graha Tirtadi, 1th Floor, Room 106 Jalan Pangeran Antasari
No. 18A Cipete Utara

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : GUDHAS VILLAGE + LOGO
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan melalui media elektronik; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web

(website); Penjualan makanan dan minuman secara online; iklan komersial; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa-jasa
toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk
restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari
tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja
lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung,
topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game,
mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter,
boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang
berkaitan dengan makanan dan minuman; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk tujuan komersial,
promosi atau periklanan; pemasaran media sosial; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan,
yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pengaturan acara, pameran,
pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; promosi penjualan; publisitas dan layanan promosi
penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:03:20
540   EtiketDID2022084906

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Robinson Jl. Bandengan Selatan No.82 GO RT.02/ RW. 016 Kel. Pejagalan
Kec. Penjaringan , Jakarta Utara DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14450

EU Irwan Marianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mibabyhopp + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Bayiku melompat
591 Uraian Warna : Hijau ,Cream ,coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:07:00
540   EtiketDID2022084907

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Bululawang RT 03 RW 01 Ds Bendo Kec. Ponggok Kab. Blitar, Kabupaten
Blitar, Jawa Timur, 66183

YAYANG NUR ALAMSYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Deya
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, hijau, putih dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon daging; Kacang Telur; Keripik Keladi; Keripik ceker ayam; Keripik daun kelor; Keripik gadung; Keripik kentang;

Keripik kulit ayam; Keripik kulit ikan; Keripik paru; Keripik tahu; daging; daging asap; daging asin; daging giling; daging olahan;
daging sapi; ikan asap; ikan asin; ikan teri, diolah; keripik; keripik bayam; keripik buah; keripik ikan; keripik jamur; keripik
kedelai; keripik kubis; keripik nangka; keripik pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik
talas; keripik tempe; keripik ubi; keripik usus; pasta daging; produk ikan asap; produk ikan olahan; produk olahan ikan dalam
botol; salad daging; sosis daging; steak daging; telur asin; telur olahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:07:46
540   EtiketJID2022084908

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO.624-12, SEC. 1, ANZHONG RD., ANNAN DIST., TAINAN CITY, 709
HSIEN-MING, WANG
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HURUF MANDARIN + LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Karakter '茶の魔手' diartikan sebagai 'Teh & Tangan Ajaib'
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan minuman;

Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kedai kopi; Kedai minuman panas dan dingin; Layanan yang menyediakan
makanan dan minuman dengan truk berjalan; Restoran; layanan restoran cepat saji; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:08:10
540   EtiketJID2022084909

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lingkar Selatan I Perum Villa Sejahtera RT. 004, Kel. Lingkar Selatan, Kec. Jambi
Selatan, Kota Jambi, Jambi

YUDI LIMARDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Miftahul Hilmi S.H., M.H.
Jakarta Patent Bureau  Graha Tirtadi, 1th Floor, Room 106 Jalan Pangeran Antasari
No. 18A Cipete Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GUDHAS cafe & resto + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan fasilitas konferensi, pertemuan, acara, konvensi dan pameran; Jasa restoran yang diberikan dalam

bentuk kerjasama waralaba; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan;
Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi
sementara; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan; layanan restoran swalayan; layanan restoran, katering, bar dan ruang
koktail; penyediaan fasilitas keperluan umum untuk konvensi, perjamuan makan, acara sosial, penggalangan dana, dan acara
spesial; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi mengenai jasa
restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran;
penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruangan untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan
rapat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:09:59
540   EtiketDID2022084910

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lk. II Keningaran RT. 002 RW. 003 Kel. Bajang Kec. Talun Kab. Blitar, Kabupaten
Blitar, Jawa Timur, 66183

DODI HARTONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AA JAYA BERSAMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Muda-Biru Tua-Hitam-Merah-Kuning-Hijau-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Loyang; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga; Peralatan masak;

loyang kue; loyang panggang; loyang untuk memanggang; peralatan dapur; peralatan masak untuk digunakan dalam oven
microwave; peralatan oven; peralatan rumah tangga; peralatan rumah tangga dan dapur; peralatan rumah tangga, bukan dari
logam mulia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:10:56
540   EtiketDID2022084911
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 13-4, Minatojima-Nakamachi 6-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, JAPAN
FUJICCO KABUSHIKI KAISHA (doing business as FUJICCO CO., LTD.)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Januar Ferry S.Si
PT. Hakindah International   Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No. 111  Tebet

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DELIFARM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil laut seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster, kerang, teripang, oysters, rumput laut, scallop; Salad sayuran;

Tahu; daging asin; daging masak; daging, diawetkan; daging, kaleng; ekstrak rumput laut untuk makanan; ikan  dimasak; ikan,
diawetkan; jeli daging; kacang kedelai fermentasi [natto]; kacang kedelai, diawetkan, untuk dimakan; kacang yang diawetkan;
kacang, diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang, diolah; kacang-kacangan yang dimasak; kelp (rumput laut), diolahan; kerang
asap; kerang beku; kerang kering; kerang, tidak hidup; konnyaku (jeli yang dikeringkan yang terbuat dari ujung akar-akaran
yang dibumbui); kue ikan; makanan kemasan dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan yang
disiapkan terutama terdiri dari makanan laut; minuman susu kedelai; persiapan rumput laut untuk membuat sup; potongan
tahu beku-kering [kohri-dofu]; potongan tahu goreng [abura-age]; produk daging olahan; rumput laut besar yang dikeringkan;
rumput laut kering yang bisa dimakan; rumput laut yang dapat dimakan, diolah; sayuran asin; sayuran, diawetkan; sayuran,
dikeringkan; sayuran, dimasak; sayuran, diolah; semur kari rebus, semur dan sup; stok olahan berbahan dasar rumput laut;
sup instan; telur olahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:12:29
540   EtiketDID2022084912

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln Kelapa Lilin IV NG-9 N0.3 Rt.018 Rw. 012 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14250

Thomas Aquinas RHYS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Napoletana
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih, Merah, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lasagna; Pasta; lasagna; minuman dengan bahan dasar kopi; pizza; tiramisu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:13:09
540   EtiketJID2022084913

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lk. Babadan RT. 001 RW. 008 Babadan Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur,
66185

TRIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mom's LiaAna
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Mom's = Milik Ibu
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Katering makanan dan minuman; Layanan katering termasuk layanan

katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Penyediaan
katering; hotel, restoran, dan layanan katering; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering hotel; jasa katering untuk
penyediaan makanan dan minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa restoran dan katering; katering makanan dan minuman;
katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering untuk penyediaan makanan dan minuman; katering yang
menyediakan makanan dan minuman; layanan katering keliling; pemesanan jasa katering===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:13:36
540   EtiketJID2022084914

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lingkar Selatan I Perum Villa Sejahtera RT. 004, Kel. Lingkar Selatan, Kec. Jambi
Selatan, Kota Jambi, Jambi

YUDI LIMARDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Miftahul Hilmi S.H., M.H.
Jakarta Patent Bureau  Graha Tirtadi, 1th Floor, Room 106 Jalan Pangeran Antasari
No. 18A Cipete Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GUDHAS VILLAGE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan fasilitas konferensi, pertemuan, acara, konvensi dan pameran; Jasa restoran yang diberikan dalam

bentuk kerjasama waralaba; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan;
Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi
sementara; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan; layanan restoran swalayan; layanan restoran, katering, bar dan ruang
koktail; penyediaan fasilitas keperluan umum untuk konvensi, perjamuan makan, acara sosial, penggalangan dana, dan acara
spesial; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi mengenai jasa
restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran;
penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruangan untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan
rapat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:14:21
540   EtiketJID2022084915

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GEDUNG CITYLOFT LT. 17 UNIT 1703, JL KH. MAS MANSYUR NO. 121, KARET
TENGSIN, KEC. TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA., Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220

PT VARDHA WIRA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: vardha wira indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Merah, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa sekuritas ialah: penyediaan penilaian keamanan (security) atas lokasi-lokasi secara fisik, sistem-sistem

informasi dan
lingkungan-lingkungan pekerjaan; jasa inspeksi keamanan untuk pihak lain; jasa keamanan yang berkaitan dengan
kendaraan; jasa penjaga keamanan; jasa penjaga keamanan untuk perlindungan properti dan individu; jasa penyediaan
informasi terkait dengan jasa penjaga keamanan; jasa penyediaan informasi terkait dengan pengawalan keamanan pribadi;
jasa penyediaan informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa keamanan untuk perlindungan properti dan
individu; layanan keamanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:15:01
540   EtiketJID2022084916

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mnb Project
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : putih, merah muda, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===konsultasi yang berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui

pusat panggilan telepon dan hotline; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus; melakukan acara budaya;
melakukan acara hiburan; melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan
acara hiburan; organisasi acara pendidikan; organisasi dan mengatur acara musik dan acara budaya dan artistik lainnya;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby shower; perencanaan pesta
[hiburan] untuk resepsi baby shower===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:16:16
540   EtiketDID2022084917

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUABU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : putih, merah maroon
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bingkai kayu; Panai (Nampan Dari Kayu); Perabotan rumah, bagian untuk perabotan, bingkai, khususnya kayu dan bahan

penggantinya, atau plastik; bambu; bingkai foto; bingkai gambar; furnitur bambu; karya seni anyaman tangan yang terbuat dari
bambu; karya seni yang terbuat dari bambu; keranjang bambu; keranjang bambu untuk keperluan industri; perabotan;
perabotan dapur; perabotan kantor; potongan tepi kayu atau plastik untuk penggunaan dengan perabotan; sofa bambu; tirai
bambu; wadah bambu anyaman tangan untuk penyimpanan; wadah pengemasan industri dari bambu; wadah, bukan dari
logam, untuk penggunaan komersial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:17:21
540   EtiketJID2022084918

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AST GIFT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : putih, biru tua, merah, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan penyewaan kotak dokumen, penerusan dan penerimaan dokumen dan pengiriman dokumen untuk orang lain;

kemasan hadiah; kemasan pakaian untuk transportasi; layanan pembungkus kado dalam sifat persiapan kotak kado khusus;
layanan pengemasan; layanan pengepakan, pengemasan dan pergudangan; memberikan informasi yang berkaitan dengan
penyewaan mesin dan peralatan pengemasan atau pembungkus; menyediakan informasi on-line di bidang transportasi,
pengemasan dan penyimpanan barang; pembungkus barang; pembungkus kado; pengemasan barang; pengemasan barang
dagangan; pengemasan dan layanan pengepakan; pengemasan dan pengiriman barang untuk transportasi; pengemasan dan
penyimpanan barang; pengiriman keranjang hadiah dengan barang-barang yang dipilih mengenai acara atau tema tertentu;
penyimpanan, pembungkus dan pengemasan barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:17:43
540   EtiketDID2022084919

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Margahayu Jaya Jl. Tanjung VIII Blok D/477 RT/RW 005/018 Margahayu
Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17113

wakhid makhmud

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: SUNDAY es - jeruk
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna merah melambangkan semangat. Warna D terbalik keatas dengan 3 (tiga) garis keatas warna kuning
mempresentasikan keceriaan, jiwa muda, dan adaptif.

511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan dasar jus buah; Konsentrat  jus buah; Minuman berbahan dasar buah; Minuman berbahan dasar buah beku;

Minuman rasa buah; ekstrak buah tanpa-alkohol yang digunakan untuk mempersiapkan minuman; jus buah; minuman
berbahan dasar buah; minuman buah; minuman buah dan jus buah; minuman es buah; minuman rasa buah; minuman ringan
berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan rasa buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:24:07
540   EtiketDID2022084921

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kayu Tinggi RT 10 RW 06, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
Tati Hartati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Suhati Food
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Nasi Kebuli===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:25:13
540   EtiketDID2022084922

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Karya Lantai 22-23, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Kav.1-2, Jakarta 12950,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Adaro Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: envirocoal (stylized)
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau muda, hijau tua
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===batu bara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:28:27
540   EtiketJID2022084923

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Karya Lantai 22-23, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Kav.1-2, Jakarta 12950,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Adaro Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: envirocoal (stylized)
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau muda, hijau tua
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===perdagangan batubara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:29:38
540   EtiketDID2022084924

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Kedawung RT. 003 RW. 006 Ds Kedawung Kec Nglegok Kab Blitar, Kabupaten
Blitar, Jawa Timur, 66181

YULIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Elfa's
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam-Merah-Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Keripik Keladi; Keripik buah-buahan; Keripik ceker ayam; Keripik

daun kelor; Keripik gadung; Keripik kelapa; Keripik kentang; Keripik kulit ayam; Keripik kulit ikan; Keripik paru; Keripik pete;
Keripik rumput laut; Keripik salak; Keripik tahu; Keripik talas; Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; Makanan
ringan dan keripik berbahan dasar kentang; keripik; keripik apel; keripik bayam; keripik buah; keripik daun kenikir; keripik ikan;
keripik jamur; keripik kedelai; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik kepiting; keripik kubis; keripik nangka; keripik
pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik tempe; keripik ubi; keripik udang;
keripik usus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:29:44
540   EtiketJID2022084925

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Hertasning Utara II No. F28, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90231
PT. SIPS EDUTECH INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sejawat Indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna biru dan biru langit
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet

atau melalui program televisi atau radio; pendidikan kesehatan; pendidikan lebih lanjut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:32:53
540   EtiketDID2022084926

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 46, Jaeyakgongdan 2-gil, Hyangnam-eup,
Hwasung-si, Gyunggi-do,
Republic of Korea

COSMAX, INC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dust Mirror
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Dust Mirror : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik; antioksidan untuk digunakan dalam industri  kosmetik; asam

glutamat untuk digunakan dalam industri kosmetik; bahan kimia pelunak untuk digunakan dalam industri kosmetik; ekstrak
botani, selain minyak esensial, untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik; ekstrak ramuan, selain minyak esensial, untuk
digunakan dalam industri kosmetik; ekstrak teh untuk digunakan dalam industri kosmetik; resin sintetis yang belum diproses
untuk digunakan dalam industri kosmetik; sediaan kimia untuk digunakan dalam industri kosmetik; sediaan pembasah untuk
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digunakan dalam industri kosmetik; sediaan pengawet untuk digunakan dalam industri kosmetik; vitamin untuk digunakan
dalam industri kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:33:14
540   EtiketJID2022084927

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gandaria 8 Office Tower, Lt 29 Unit A&D,
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12240, DKI Jakarta

PT Ismaya Djaja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EATS & BEATS BY ISMAYA RESTAURANTS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, kuning, dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa hotel dan resor; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan minuman; Jasa

penyewaan gedung untuk tempat konser; Jasa penyewaan villa; Jasa resort; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa
dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung;
Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro,
dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Kedai kopi; Layanan perhotelan (hospitality);
Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Perhotelan;
Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering; layanan bar dan restoran; layanan kafetaria; layanan
restoran yang bisa dibawa pulang; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; Tempat
penyediaan makanan dan minuman; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan akomodasi dan hotel;
jasa katering; jasa restoran; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe; layanan bar; layanan hotel; layanan hotel, motel dan resor;
layanan kafe dan kafetaria; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel,
restoran, dan akomodasi liburan; layanan penitipan anak anjing; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran; penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; penyediaan makanan dan
minuman untuk dikonsumsi; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang
sedang berlibur melalui situs web; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyediaan tempat perjamuan
makan dan acara sosial untuk acara spesial; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan dan
pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat; penyewaan ruang pertemuan; penyewaan ruang sementara; penyewaan
ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi
pernikahan; penyewaan ruangan untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan
tempat untuk acara dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara;
restoran swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:34:08
540   EtiketJID2022084928

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: K. III RT 012 RW 005 KEL. SIMBAR WARINGIN, KEC. TRIMURJO KAB. LAMPUNG
TENGAH PROV. LAMPUNG, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung

YOGA PRATAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASPIRASIKU WWW.ASPIRASIKU.ID + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penerbitan buku, majalah; penerbitan majalah dan buku dalam bentuk elektronik; penerbitan majalah secara multimedia;

penerbitan majalah, jurnal, dan surat kabar secara multimedia; publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi online
surat kabar elektronik; publikasi surat kabar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:34:13
540   EtiketDID2022084929

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pucang Anom No. 91 , Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur
SMA MUHAMMADIYAH 2 SURABAYA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SMAMDA SURABAYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih, dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:34:58
540   EtiketJID2022084930

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Abdul Majid Raya Kaveling 28 , Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Kota
Adm.Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12150

PT. Telunjuk Komputasi Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: compas
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha  dalam transaksi konsumen dan perilaku konsumen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:35:10
540   EtiketDID2022084931

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN SEMARANG-GUBUG KM. 27,5, DAPLANG, DESA/KELURAHAN
MANGUNSARI, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah

CV. TRANS JAVA LOGISTICS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: U-DITCH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Tua, Orange, Abu-Abu, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===batu bata yang tidak diinginkan; gerai penjual, bukan dari logam; lapisan untuk lantai; mendasari gabus diaglomerasi untuk

membangun; pintu putar, bukan dari logam; struktur penahan kedap air (caissons) untuk pekerjaan konstruksi di bawah air;
tempat penampungan tornado bawah tanah yang terbuat dari fiberglass; tiang listrik, bukan dari logam; tuf untuk digunakan
sebagai bahan bangunan; valances, bukan dari logam dan bukan dari tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:35:52
540   EtiketDID2022084932

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lembah Hijau Gobel Blok D.11 No.5, Rt 008 / Rw 013, Kel. Mekarsari, Kec.
Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Kota Depok, Jawa Barat, 16452

Lingga Damarmeru

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AFIVE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bibit parfum; Busa pembersih; Eyeliner; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Kosmetik untuk bulu mata;

Kosmetik untuk spa; Krim mata; Kuku buatan; Losion dan spray untuk tubuh; Maskara; Masker wajah (kosmetik); Pembersih
wajah (kosmetik); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sabun mandi; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi,
busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik untuk bibir;
Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan mandi;
Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut, shampo,
kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan pewarna kuku; Sediaan tabir surya; Sediaan tata rias
dan penghapus riasan; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; bedak talek untuk keperluan kosmetik; body
butter untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; cairan pembersih; cat tubuh untuk
keperluan kosmetik; deodoran tubuh; eau de parfum; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; gel mata; gel pasta
gigi; gel pelembab [kosmetik]; gel pemutihan gigi; jel dan krim untuk mandi shower; kapas kecantikan; kit kosmetik; kit make-
up; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk
anak-anak; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik yaitu krim, susu,
lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; krim aromaterapi; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk
wajah, tangan, dan tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; lipstik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mata untuk
keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lulur kosmetik;
make-up [kosmetik]; masker pembersihan; minyak aromatik; minyak kosmetik; parfum dalam bentuk padat; parfum dan
cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi dan obat kumur; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pensil alis;
pensil kosmetik; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin
(waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk dan
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak mengandung
obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat
tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk perawatan bibir
(kosmetik); produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan wajah
[kosmetik]; produk sabun; produk wewangian; riasan mata; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; salep kulit
pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung
obat-obatan]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik
untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi;
sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan penghilang warna; sediaan perawatan bibir;
sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit
kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan pra-cukur dan
setelah-cukur; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan,
pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias
artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; semprotan rambut dan gel rambut; susu wajah
dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu kosmetik
yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; wewangian dan wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:36:35
540   EtiketDID2022084933

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Anggrek, Ds. Tlogo, RT/RW 03/03, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur,
Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66171

BETI WIRANDINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Epic Doll
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat tua, coklat gold, kuning, hitam, putih dan abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Boneka ayam sebagai maskot; Boneka mainan; Boneka maskot; boneka (dolls); boneka (puppets); boneka bean bag;

boneka beruang; boneka beruang mainan; boneka lembut; boneka tangan; mainan boneka jari; tutup kepala boneka===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:37:11
540   EtiketJID2022084934

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Suite #4-210, Governors Square 23 Lime Tree Bay Avenue, PO Box 32311 Grand
Cayman CAYMAN ISLANDS KY1-1209

YUAN Inc
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CheckMath
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; desain perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi informasi [TI]; konversi

data atau dokumen dari fisik ke media elektronik; konversi program komputer dan data, selain konversi fisik; memperbarui
perangkat lunak komputer; menyediakan sistem komputer virtual melalui komputasi awan; pemeliharaan perangkat lunak
komputer; pemrograman komputer; penyimpanan data elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:37:18
540   EtiketDID2022084935

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Warung jengkol rt 05 rw 02, Rawaterate, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta

Rika Resmiati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AURAYASOAP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===sabun cuci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:37:32
540   EtiketDID2022084936

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apt Pasadenia Blok B 504/505 Jl. Pacuan Kuda Raya, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo
Gadung, Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

RAVI SHYAM SADARANGANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Siti Hanah S.E.,
S. Hanah, S.E. & Yulius Cung, S.H.,M.H.  Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLUE PT. BUMI LESTARI UNGGUL EKOSISTEM & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bijih plastik untuk kantong plastik degradable; bahan plastik yang tidak diproses dalam bentuk bubuk, cair atau pasta;

plastik mentah; plastik yang belum diproses; plastik yang belum diproses dalam bentuk pelet (Bahan kimia); plastik yang
belum diproses untuk keperluan industri; plastik yang tidak diproses dalam bentuk bubuk atau butiran; plastik yang tidak
diproses untuk digunakan dalam industri; plastik, tidak diproses===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:37:46
540   EtiketDID2022084937

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Plosorejo, RT/RW 03/03, Kel. Plosorejo, Kec. Kademangan, Kabupaten Blitar,
Jawa Timur, 66161

ANA DIANA SARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Dyanna Madyo Food
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik Keladi; Keripik buah-buahan; Keripik daun kelor; Keripik gadung; Keripik kentang; Keripik kulit ayam; Keripik kulit

ikan; Keripik salak; Keripik tahu; Keripik talas; Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; Makanan ringan dan keripik
berbahan dasar kentang; keripik; keripik apel; keripik bayam; keripik buah; keripik jamur; keripik kentang; keripik kentang
terbuat dari ubi jalar; keripik nangka; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik
tempe; keripik ubi; keripik usus; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran; makanan ringan siap saji yang terutama
terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik
kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan
daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:37:59
540   EtiketDID2022084938

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CIPINANG KEBEMBEM RT 010/013, KEL. PISANGAN TIMUR, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13230

DITE KURNIAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KENTANG PENCOK MBA NINIEK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===chuños [kentang kering]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 13:39:23
540   EtiketJID2022084939

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Suite #4-210, Governors Square 23 Lime Tree Bay Avenue, PO Box 32311 Grand
Cayman CAYMAN ISLANDS KY1-1209

YUAN Inc

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CheckMath
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Instruktur; Layanan pendidikan; Layanan pengajaran; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan

melakukan lokakarya [pelatihan]; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan video online,
tidak dapat diunduh; pembinaan [pelatihan]; produksi film, selain film iklan; publikasi buku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:33:01
540   EtiketJID2022084998

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 39 WOODLANDS CLOSE, #08-56, MEGA@WOODLANDS, SINGAPORE 737856,
737856

CREATIVEANS PTE. LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Suryani S.E.
Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: creativeans
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 41, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===evaluasi bisnis; jasa perencanaan strategis bisnis; layanan branding perusahaan; layanan evaluasi merek; layanan iklan

untuk menciptakan identitas merek untuk orang lain; layanan konsultasi citra merek; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
analisis bisnis; layanan pengembangan strategi bisnis; manajemen merek; positioning merek; saran bisnis yang berkaitan
dengan periklanan===
===coaching [pendidikan dan pelatihan]; mengatur lokakarya profesional dan kursus pelatihan; pelatihan di bidang
manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis===
===analisis dan evaluasi desain produk; desain dan pengembangan produk; desain grafis; desain grafis dari bahan promosi;
desain halaman web; desain kemasan; desain merek; desain produk; desain sistem komunikasi; desain situs web komputer;
konsultasi berkaitan dengan desain halaman web; pembuatan desain dan pemeliharaan situs web; pengembangan situs
web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:36:35
540   EtiketJID2022084999

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kawat VII Komplek Graha Aluminium Blok B No. 26 A RT. 000/RW. 000,
Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara 20241, Kota Medan, Sumatera Utara, 20241

Sutiawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIE DOT QOM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai mie daging sapi; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan mie gerobak (kaki lima); layanan restoran cepat saji;

penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:37:18
540   EtiketDID2022085000

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rosentalstrasse 67
4058
Basel
Switzerland

SYNGENTA CROP PROTECTION AG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Raden Prista Devina S.H.,
PT Mirandah Asia Indonesia  Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78  Setia Budi Kota Jakarta Selatan  Dki Jakarta  112910

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CENTRIGO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Drone; alat sensor; perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam sifat

aplikasi seluler===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:38:29
540   EtiketDID2022085001

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Sawah 004/004, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat 16820, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16820

Dwi Bagus
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANINDIRA BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deodorant stick; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan

mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo
rambut 3-in-1; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Serum Mata (kosmetik);
Serum leher (kosmetik); deodoran roll-on; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; esensi
mint [minyak esensial]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kondisioner sampo; kosmetik perawatan kulit; kosmetik yang
dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; krim penghilang bulu; lotion perawatan penguatan
rambut; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak esensial alami; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau
deodoran pribadi; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; sabun batang; sampo ketombe tanpa obat; sediaan
perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik;
sediaan perawatan rambut untuk manusia; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:38:47
540   EtiketDID2022085002

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PANDU DEWANANTA B.3 NO.17, Kota Bekasi, Jawa Barat
PT VYASTI CINTA ESTETIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VYASTI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH PINK
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Pewangi badan (kosmetik); Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah

[facial scrub] kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit;
Serum kecantikan (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); body scrub untuk keperluan
kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk scrub
wajah; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk tubuh; masker tubuh;
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah memurnikan arang; penggosok
(scrub) wajah tidak mengandung obat; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan untuk kaki; serum anti-penuaan untuk wajah;
serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; toner kulit; toner kulit non-obat;
toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:40:17
540   EtiketJID2022085003

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Firdaus E.30/31, RT/RW:033/003, Kel.Sengon, Kec.Jombang, Kabupaten
Jombang, Jawa Timur, 61418

RETNANI RESTUNINGSIH, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LORIS PREMIERE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : krem, coklat, abu-abu, merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa bedah plastik; Klinik kecantikan; jasa farmasi untuk resep kecantikan; jasa yang berkaitan dengan perawatan
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kecantikan; layanan dokter gigi; layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan klinik
gigi; layanan perawatan kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:40:28
540   EtiketJID2022085004

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Melawan 26/4 RT 007/007 Kel. Mangga Dua Selatan, Kec.  Sawah Besar
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

KASMITO TINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BANMALA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Putih dan Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan

untuk penggunaan pribadi, kosmetik,
sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan
perawatan gigi,
sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik,
pisau cukur, sikat gigi,
sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat
porselin, kristal dan tembikar,
alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer,
peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim
atau mereproduksi suara atau gambar,
pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis
dan kronometrik, kertas, karton dan
barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk
menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk
di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain,
perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan
minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan atau tidak beralkohol, bir; Jasa
layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu,
Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat permanen untuk
perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis,
alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat
keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk
menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat
radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk
keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-
X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
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untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari
es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis,
masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-
bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari
rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan  dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan
dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik,
dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan orang
lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan dan siap (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang itu dari outlet grosir, toko
eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs web barang dagangan umum
dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain;
Jasa pengadaan teh hijau untuk orang lain; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa penjualan
retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji
DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang
bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat
penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk
mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat
pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk
keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk
keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik
serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa
darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-
mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial
untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan
elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-
X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk
diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat
penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin
pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga
listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan
instrumen-instrumen medis; Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok
elektronik, perangkat rokok elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau,
alat penguap oral, alat penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi
ulang, pengisi daya dan pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk
rokok yang dipanaskan dan batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan
nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang
perokok, kotak pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik,
peralatan kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa toko; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk
keperluan rumah tangga; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko penjual
Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan
audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko ritel online
yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film,
musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko
ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang
cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk
keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah
tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah
plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-
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guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan iklan,
pemasaran, dan promosi; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Layanan perantara bisnis;
Layanan ritel dan grosir teh; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang
menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah
tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak
portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko grosir
yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik untuk
penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan
toko ritel menu utama teh; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari
kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko
ritel yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan pemanggang;
Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan
peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi elektrik;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan
wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang
perangkat keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan
rumah tangga; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang
lain; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang
menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan
ke situs web ritel online orang lain; Organisasi nirlaba di bidang kopi; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Penelitian
perniagaan dan pemasaran madu; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan eceran,
grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak
jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion
dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan
untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus
kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris
rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding
dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai
dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set
bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan
barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan
penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau
jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Pusat perbelanjaan yang menjual
peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran
yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran yang menjual produk susu; Toko makanan online; Toko
minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko online dan offline (shop fasade) yang
menampilkan dan menjual barang-barang merchandise karakter animasi; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan
buah; Toko yang menjual pompa air rumah tangga dan industri serta seluruh alat listrik; jasa distributor grosir untuk makanan
dan minuman; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk
untuk teh dan kopi; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh
pearl; jasa penjualan perabot rumah tangga; jasa periklanan; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi,
teh, minuman berbahan dasar kopi, minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik
dan mesin espresso listrik, pemadat kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa retail sehubungan
dengan penjualan kertas, karton, barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat tulis kantor
atau keperluan rumah tangga, bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur), bahan
instruksional dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa retail sehubungan dengan penjualan minuman ringan, minuman energi,
anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang nafsu makan), minuman berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape
must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat, minuman anggur manis, air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus
sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman keras, air barli, fruit squash, sarsaparilla, minuman beralkohol
(kecuali bir); jasa retail sehubungan dengan penjualan peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, sisir dan spons, kuas
(kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas, barang-barang untuk keperluan pembersihan, wol baja, kaca yang belum
dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung), barang pecah belah, porselen dan barang-
barang tembikar, cermin, spons abrasif untuk menggosok kulit, dispenser aerosol, tidak untuk keperluan medis; jasa ritel, jasa
ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen
pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan
penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan
barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan,
pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas,
kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api,
amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata
setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan
arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci,
medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan
kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk
alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan
kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk
seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-
huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan,
buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain
yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis, katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian,
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arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah, voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat
tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon],
tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak, catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus,
penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] , stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor
(kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali
untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah
perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk
perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat
lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal
komputer, program komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital
versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan
permainan komputer  interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya
listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu
bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan,
program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata
(eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang,
pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca
mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer
grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick
untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa
untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket
penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori,
penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam
dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan
navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon,
kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata  (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa toko retail
sehubungan dengan hadiah; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan,
alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet,
tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam,
pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan
(playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian,
tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian,
alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang
disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-
tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas
kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-
kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit,
tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang
tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk
rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan distribusi
grosir untuk teh dan kopi; layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk teh; layanan eceran atau
grosir untuk teh, kopi, dan kakao; layanan fotokopi; layanan grosir untuk kopi; layanan grosir untuk teh; layanan grosir yang
berkaitan dengan kopi; layanan grosir yang berkaitan dengan teh; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak
makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana
(celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi
(caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur
yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan;
layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan
mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan
pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik
untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik
untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran
untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo],
krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan
farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan
makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan,
batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong,
payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan
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kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat
permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel untuk kopi; layanan
ritel untuk kopi  yang diproses; layanan ritel untuk teh; layanan ritel yang berkaitan dengan kopi; layanan ritel yang berkaitan
dengan teh; layanan toko grosir menampilkan kopi; layanan toko grosir menampilkan teh; layanan toko grosir online yang
menampilkan benang; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan teh;
layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko
ritel online yang menampilkan teh; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen usaha yang berhubungan dalam
mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; minimarket;
penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial;
penyewaan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik dan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik, mesin fotokopi dan pengolah kata;
perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; promosi penjualan; toko; toko grosir; toko penjualan alat-
alat rumah tangga; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi,
produk-produk kopi dan barang-barang   terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan
dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-
toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh,
biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa
teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-
gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-
filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih
perlengkapan dan peralatan kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:40:57
540   EtiketJID2022085005

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Blok Kertasari, 003/004, Kel. Mertasinga, Kec. Gunungjati, Kabupaten Cirebon, Jawa
Barat

Cynthiawati Dewi Widjaja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CryptoNet
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen

usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut
menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Menyediakan informasi bisnis,
juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau
stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang
berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data
lewat jaringan tanpa memerlukan adanya  interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer);
semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:42:28
540   EtiketDID2022085006

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Kantor Persatuan Insinyur Indonesia Lantai 2, Jl. Halimun Raya No. 39, Kel.
Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12980

PT Hypefast Karya Nusantara, Iid Fitriaditya Satria

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nyonya Nursing Wear
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : coklat dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kantong Air Susu Ibu (ASI); Kantong Plastik Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Pompa buah dada untuk mengeluarkan air

susu (Pompa ASI); Wadah Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Wadah Plastik Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); botol penyimpanan
ASI; korset perut; korset untuk tujuan medis; pompa payudara; pompa payudara listrik; pompa payudara tangan dioperasikan;
pompa untuk tujuan medis===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:45:33
540   EtiketDID2022085007

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Sunter Agung 2 Blok c2 no 26, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14340

suyudi suteja, Giovani Anggasta Riana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: soel
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam : Mewah , Elegan, Eksklusif , Klasik.   Cream Tua : Nyaman dan aman.
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringan-jaringan komputer global; Distributor; Jasa

agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit
kosmetik; Jasa eceran atau grosiran untuk barang-barang tekstil tenun untuk penggunaan pribadi, handuk mandi, handuk
pantai, handuk untuk mencuci muka, dan handuk badan; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa perantara komersial untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang
portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic
reagent) untuk keperluan medis; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Keagenan tenaga kerja; Layanan agen penjualan yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan
agen penjualan yang menampilkan perlengkapan mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk mandi;
Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk
dari tekstil; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan
perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang
menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan
toko ritel yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi,
kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Pengecer barang-barang; agen impor-
ekspor; agen perusahaan lokal dan asing untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga
barang atau jasa; iklan, promosi, dan layanan keagenan; jasa agen pemasaran; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman
pertunjukan); jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa retail sehubungan dengan penjualan
tekstil dan pakaian tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja,
penutup tempat tidur, penutup meja; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; layanan agen ekspor-impor; layanan agen
impor dan ekspor; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan
eceran atau grosir untuk peralatan mandi; layanan grosir untuk perlengkapan mandi; layanan grosir yang berkaitan dengan
perlengkapan mandi; layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan
sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan
binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi,
sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up,
sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum
ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut
[kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik],
gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga,
alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan
paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit,
koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen
dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan,
mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel untuk
perlengkapan mandi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan mandi; layanan toko grosir; layanan toko grosir online;
layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir yang menampilkan perlengkapan
mandi; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi;
pengeceran dari barang (dalam arti apapun); penjualan seprei, bedcover,  sarung bantal & guling,  handuk, selimut, dan
barang-barang tekstil  melalui internet / online; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang
berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil,
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kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web
internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
peralatan perawatan, tempat untuk membawa,  buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di
kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; toko grosir;
toko online===
===Handuk; Handuk Bayi; Handuk dari tekstil digunakan untuk pembersihan; Handuk latihan tekstil; Handuk terbuat dari
bahan tekstil; Handuk untuk hewan peliharaan; Selampe (Sapu Tangan); Serbet; bahan linen untuk alas tidur; handuk; handuk
mandi; handuk anak-anak; handuk bantal; handuk berkerudung; handuk berkerudung untuk anak-anak; handuk berkerudung
untuk bayi; handuk bukan tenunan; handuk dapur dari tekstil; handuk dari tekstil; handuk dari tekstil untuk digunakan di salon
tata rambut; handuk golf; handuk isolasi dingin untuk olahraga; handuk kamar mandi dari tekstil; handuk katun; handuk mandi;
handuk mandi besar; handuk microfiber; handuk microfiber penyerap kelembaban; handuk microfiber penyerap kelembaban
untuk digunakan mandi; handuk muka dari kapas; handuk muka dari tekstil; handuk pantai; handuk penutup handuk; handuk
tangan dari kapas; handuk tangan dari tekstil; handuk tekstil untuk digunakan di toko tukang cukur; handuk terry untuk wajah;
handuk untuk digunakan di salon dan toko tukang cukur; handuk untuk pencuci piring; handuk wafel; handuk, bukan dari
kertas; handuk, khususnya linen mandi; handuk-handuk dari tekstil; kain kaca [handuk]; kain lap untuk mandi; kain linen; kain
linen untuk bordir; kain linen untuk tempat tidur; linen mandi; linen mandi, kecuali pakaian; linen rumah tangga; linen tempat
tidur dan meja; sarung tangan mandi; serbet dari tekstil; serbet kain; serbet meja dari tekstil; tenugui [handuk katun
Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:46:30
540   EtiketJID2022085008

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MNC Financial Center Lantai 11, Jl. Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat - 10340,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT MNC ASURANSI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOTION SURE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Putih; Biru; Oranye; Cokelat;
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pertanggungan asuransi kecelakaan; jasa asuransi kebakaran; jasa asuransi kecelakaan; jasa asuransi kendaraan; jasa

asuransi kendaraan bermotor; jasa asuransi perjalanan; jasa asuransi properti; jasa asuransi yang berkaitan dengan
perjalanan; jasa asuransi yang berkaitan dengan properti; jasa asuransi yang berkaitan dengan real estat; layanan asuransi
yang berkaitan dengan kendaraan; memberikan informasi terkait penyesuaian klaim untuk asuransi non-jiwa; penjaminan
asuransi real estat; penyesuaian klaim untuk asuransi non-jiwa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:49:31
540   EtiketJID2022085009

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jingga Raya Blok D 1 No. 11 Rt.022 Rw.010 kelurahan kelapa gading timur, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

Andreas Siahaan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUMAH TEMAN YOUR CAFFEINE SUPPLY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:52:41
540   EtiketDID2022085010

730 Nama Pemohon : Christina Sutrisno
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Alamat Pemohon : Jl. Manggis Blok C/1C, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan
Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11180

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DYGMA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : DYGMA dalam bahasa Yunani memiliki pengertian Menggigit
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adaptor AC untuk game dengan tampilan kristal cair; Adaptor USB; Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon

genggam; Alat pengisi daya untuk smartphone; Anti gores; Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Baterai ponsel (baterai isi
ulang); Baterai tambahan untuk smartphone; Baterai untuk telepon genggam; Braket untuk ponsel; Casing (wadah) dari kulit
untuk komputer tablet; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon genggam; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon pintar;
Casing komputer; Gelang lengan khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik pribadi, yaitu, untuk smartphones; Headphone
dan sumbat telinga (ear buds); Headset amplifier dengan fitur audio link ke smartphones; Headset komunikasi; Hub USB; I-
Ring untuk ponsel genggam; Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel selular; Kartu USB; Kasing
ponsel; Konektor ponsel untuk kendaraan; Lapisan film pelindung dalam bentuk kristal cair untuk telepon pintar; Monopod
digunakan untuk mengambil foto yang diletakkan pada smartphone atau kamera yang berada di luar jangkauan normal
tangan; OTG (Alat untuk menggunakan usb atau flashdisk pada handphone); Pegangan untuk diadaptasikan pada telepon
genggam; Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel; Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel,
tablet elektronik dan perangkat PDA; Pelindung layar anti cahaya/sinar biru; Pelindung layar anti silau; Pembaca kartu USB;
Pengisi baterai portabel untuk ponsel; Pengisi daya; Pengisi daya USB yang disesuaikan untuk soket pemantik rokok pada
mobil; Pengisi daya baterai ponsel; Pengisi daya baterai ponsel pintar; Pengisi daya baterai ponsel untuk digunakan di
kendaraan; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan dalam kendaraan; Pengisi daya baterai untuk telepon
seluler; Pengisi daya cepat untuk digunakan didalam mobil; Pengisi daya eksternal untuk digunakan dengan komputer,
komputer tablet, perangkat seluler dan telepon seluler; Pengisi daya super cepat (nirkabel); Pengisi daya untuk baterai;
Pengisi daya untuk perangkat elektronik; Pengisi daya usb untuk perangkat elektronik; Pengisi daya usb untuk ponsel; Pengisi
daya yang dapat dibawa kemana-mana; Penguat Headset untuk telepon seluler; Penstabil dan penopang komputer  tablet dan
ponsel pintar yang dapat disesuaikan; Penutup untuk telepon; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman
tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara
dan video portabel; Penyangga yang diadaptasi untuk komputer, laptop, dan komputer tablet; Peralatan pembatal kebisingan
dan gema, yaitu, speaker audio dan headphone pembatal gema; Peralatan pengisi daya baterai; Perangkat keras USB;
Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks]; Power bank portabel; Sandaran penyangga yang diadaptasikan untuk
komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Sarung dan tas untuk computer portabel; Sarung pelindung untuk kartu
memori; Sarung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Sarung untuk peramban multimedia genggam; Saver
mobil (pengisi daya); Stand yang disesuaikan untuk ponsel; Tali Telepon Seluler; Tas khusus untuk ponsel; Telepon pintar
(smartphones) yang dipasang di pergelangan tangan; Tutup pelindung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon
mobile; USB pengisi daya; USB yang dapat dihubungkan dengan periferal komputer; adaptor daya; adaptor kabel; adaptor
listrik; adaptor stereo mobil; adaptor untuk laptop; aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan
earphone (earphone pads), dan kabel ekstensi earphone (earphone cases); aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone
(earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan sarung earphone (earphone cases); aksesoris headphone,
yaitu, bantal headphone (headphone cushions), bantalan headphone (headphone pads), dan kabel ekstensi headphone;
aksesoris telepon seluler, yaitu
aksesoris handsfree, penutup
telepon seluler dan penutup muka
telepon seluler; aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; alas mouse; alas untuk mouse; alat input
komputer; alat pengisi baterai ponsel yang dapat dibawa; alat pengisi daya; alat pengisi daya baterai untuk kamera/kamera
digital; alat perluas untuk papan ketik, video dan mouse; bantalan pengisian nirkabel untuk smartphone; bantalan telinga untuk
headphone; base chargers untuk perangkat elektronik seluler; baterai dan alat pengisi daya baterai; baterai laptop; baterai
untuk ponsel; case diadaptasi untuk komputer; case diadaptasi untuk komputer netbook; case diadaptasi untuk komputer
notebook; casing dan cover untuk smartphone; casing dan kantong untuk menyimpan kacamata dan kacamata hitam; casing
telepon seluler; casing untuk perangkat elektronik seluler; casing untuk ponsel pintar; casing untuk ponsel pintar (smart
phones); casing, cover dan selongsong untuk menyimpan komputer tablet; casing, cover dan selongsong untuk menyimpan
laptop; charger mobil untuk perangkat yang digunakan untuk memanaskan tembakau; charger mobil untuk rokok elektronik;
cincin adaptor untuk lensa kamera; daya ponsel (baterai isi ulang); docking stations untuk perangkat elektronik seluler;
dudukan (stands) untuk perangkat elektronik seluler; dudukan disesuaikan untuk laptop; dudukan ponsel untuk kendaraan;
dudukan telepon genggam; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet; film pelindung diadaptasi untuk
smartphone; film pelindung diadaptasi untuk smartphone untuk melindungi tampilan kristal cair; film pelindung disesuaikan
untuk layar ponsel; film pelindung disesuaikan untuk layar ponsel pintar; film pelindung disesuaikan untuk telepon seluler; film
pelindung kristal cair untuk smartphone; film pelindung yang diadaptasi untuk ponsel pintar (smart phones); film pelindung
yang disesuaikan untuk layar ponsel cerdas; filter anti-silau untuk monitor komputer; flip cover untuk smartphone; gelang
(bands) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; headphone; headphone in-ear; headphone musik;
headphone peredam bising; headphone peredam bising untuk pekerja; headphone pribadi untuk digunakan dengan sistem
transmisi suara; headphone stereo; headset; headset handsfree untuk telepon seluler; headset nirkabel untuk digunakan
dengan smartphone; headset nirkabel untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet; headset stereo; headset tanpa
kabel untuk smartphone; headset untuk digunakan dengan konsol permainan video (video game); headset untuk komunikasi;
headset untuk telepon seluler; jam tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphone); kabel USB untuk
telepon genggam; kabel adaptor listrik untuk headset; kabel adaptor untuk headphone; kabel charger; kabel data; kabel data
untuk digunakan dalam komputasi; kabel daya; kabel daya mobil; kabel komputer; kabel konektor telepon seluler; kabel micro
USB; kabel sinkronisasi data; kabel untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; kasing dan penutup untuk
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laptop; kasing dan penutup untuk pemutar MP3; kasing dan penutup untuk perangkat elektronik; kasing tahan air untuk ponsel
pintar; kasing untuk komputer tablet; kasing untuk laptop; kasus pelindung untuk asisten pribadi digital [PDA]; kasus pelindung
untuk pemutar MP3; kasus pelindung untuk telepon seluler; kemasan baterai eksternal yang dapat diisi ulang untuk digunakan
dengan perangkat elektronik seluler; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keyboard laptop; keyboard untuk
ponsel; keyboard untuk smartphone; keypad komputer; kit hands-free untuk telepon; komputer laptop; lanyard untuk
memegang kartu identitas yang disandikan; lanyard untuk tujuan keamanan untuk perlindungan jatuh; layar sentuh untuk
smartphone; membawa tas untuk komputer notebook; membawa tas yang disesuaikan untuk komputer; mikrofon handsfree
untuk ponsel; mount dinding untuk memasang perangkat elektronik seluler; mouse [periferal komputer]; mouse komputer
nirkabel; pelindung dan penutup untuk speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier dan headphone dan
earphone; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk peralatan televisi; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk perangkat
elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar kaca tempered diadaptasi untuk perangkat elektronik portabel
selain peralatan gaming; pelindung layar plastik disesuaikan untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming;
pelindung layar privasi disesuaikan untuk asisten digital pribadi [PDA]; pelindung layar privasi disesuaikan untuk laptop;
pelindung layar privasi disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar privasi disesuaikan untuk smartphone; pelindung layar
privasi disesuaikan untuk telepon seluler; pelindung layar tampilan untuk memberikan keteduhan dan privasi yang secara
khusus disesuaikan untuk perangkat elektronik; pelindung layar untuk perangkat seluler; pelindung layar untuk ponsel;
pelindung layar untuk telepon genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk asisten
digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk e-reader; pelindung layar yang
terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang
diadaptasi khusus untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk kamera;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari
kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus
untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat
dipakai; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel; pelindung layar
yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang
diadaptasi khusus untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polietilen tereftalat [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari polietilen tereftalat [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] khusus
diadaptasi untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk jam
tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar
yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang
terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik
poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk smartphone; pelindung pergelangan; pelindung untuk telepon seluler;
pemegang hands-free untuk telepon seluler; pengeras suara nirkabel untuk di dalam rumah dan di luar rumah; pengganti
bantalan telinga untuk headphone; pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di kendaraan; pengisi daya baterai
untuk digunakan dengan telepon; pengisi daya baterai untuk komputer laptop; pengisi daya baterai untuk komputer tablet;
pengisi daya baterai untuk laptop, telepon genggam, komputer tablet, dan alat portabel yang diaktifkan USB lainnya; pengisi
daya baterai untuk ponsel; pengisi daya baterai untuk telepon genggam; pengisi daya baterai untuk telepon yang dapat
dibawa, komputer tablet dan komputer yang dapat dibawa; pengisi daya di mobil tanpa kabel; pengisi daya dinding; pengisi
daya eksternal; pengisi daya kompensasi baterai; pengisi daya tanpa kabel; pengisi daya tanpa kabel untuk telepon pintar;
pengisi daya untuk ponsel; pengisi daya untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; pengisian daya dan
perangkat manajemen daya untuk perangkat elektronik seluler; pengisian troli untuk tablet dan laptop; pengubah gender
[adaptor kabel]; pengubah gender dalam sifat adaptor listrik; penutup casing silikon untuk telepon seluler; penutup dan cases
pelindung untuk laptop; penutup debu untuk komputer, berbentuk; penutup pelindung yang disesuaikan untuk laptop; penutup
telepon genggam; penutup untuk asisten digital pribadi [PDA]; penutup untuk komputer tablet; penutup untuk laptop; penutup
untuk pemutar media portabel; penutup untuk smartphone; penutup untuk telepon selular; penutup vinil yang secara khusus
disesuaikan untuk ponsel, pemutar MP3, laptop, dan perangkat game; penyangga perangkat elektronik seluler; penyangga
ponsel pintar; peralatan elektronik yaitu headphone dan speaker; peralatan pengisi daya untuk perangkat yang dapat diisi
ulang; perangkat handsfree untuk telepon seluler; perangkat input untuk komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak input computer; perangkat lunak input untuk
telepon seluler; perangkat penghubung [docking stations]; perangkat penghubung computer dengan berbagai jenis port;
perangkat penghubung elektronik dengan berbagai jenis port; perangkat pengisian baterai elektronik dalam bentuk bantalan
pengisian nirkabel untuk digunakan dengan ponsel, tablet, dan perangkat seluler; power bank [baterai yang bisa diisi ulang);
sakelar untuk papan ketik, video dan mouse; sampul pelindung untuk agenda elektronik; sampul pelindung untuk palmtop;
sampul pelindung untuk pembaca buku elektronik; sampul pelindung yang jelas diadaptasi untuk asisten digital pribadi [PDA];
sampul untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet yang dapat dilipat terbalik; sandaran tangan untuk digunakan
dengan keyboard komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan
periferal komputer; sandaran tangan untuk pengguna mouse komputer; sarung  untuk laptop; sarung flip (flip vovers) untuk
telepon bergerak (mobile phones) yang memliki chip NFC; sarung pelindung untuk smartphone; sarung ponsel terbuat dari
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kain atau bahan tekstil; sarung tangan kabel; sarung tangan realitas virtual elektronik; sarung telepon selular; sarung telepon
seluler; sarung/penutup untuk ponsel pintar (smart phones); screen guard telepon seluler; screen saver; smartphone dalam
bentuk arloji; smartphone modular; speaker untuk komputer; stasiun docking laptop; stasiun docking untuk pemutar musik
digital; stasiun docking untuk ponsel; stasiun dok dan adaptor untuk mengisi daya perangkat seluler dan baterai, yang
menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar, komputer, mouse, dan keyboard; stasiun dok
untuk pemutar MP3; stasiun dok untuk smartphone; tali (straps) untuk ponsel pintar (smart phones); tali (straps) untuk telepon
genggam (mobile phones); tali (straps) untuk  telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; tali kamera; tali ponsel;
tas dan sarung khusus yang disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler; tas disesuaikan untuk komputer; tas disesuaikan
untuk komputer tablet; tas disesuaikan untuk laptop; tas kantor (briefcases), ransel (backpacks) dan tas jinjing (carrying cases)
untuk perangkat elektronik seluler; tas komputer; tas yang didesain untuk komputer laptop; tempat khusus untuk menyimpan
laptop dan notebook; tempat pelindung untuk ponsel; tempat pengisian untuk perangkat elektronik; tempat untuk smartphone;
tempat untuk telepon genggam; tempat, sarung atau kantong pengisi daya yang dapat dibawa-bawa untuk perangkat
elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; tempat, sarung atau kantong pengisi daya yang dapat dibawa-bawa
untuk rokok elektronik; tempat/casing (cases) kulit untuk telepon bergerak (mobile) yang memiliki chip NFC; tongkat selfie
digunakan sebagai aksesori smartphone; tongkat selfie disesuaikan untuk ponsel; tongkat selfie untuk digunakan dengan
smartphone; tongkat selfie untuk ponsel; tutup pelindung dan casing untuk computer tablet dan perangkat mobile; tutup
pelindung dan kasing untuk komputer tablet; tutup pelindung dan tempat untuk alat penyimpanan data; tutup pelindung jelas
diadaptasi untuk pemutar MP3; tutup pelindung jelas diadaptasi untuk telepon seluler; tutup pelindung untuk smartphone; tutup
pelindung untuk telepon genggam; tutup pelindung yang diadaptasi untuk smartphone===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:53:17
540   EtiketDID2022085011

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Baloper Blok B No. 15 RT. 001 RW. 020, Kel. Padalarang, Kec. Padalarang,
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40553

YOSEP GUNAWAN, SISKA FITRISYANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOPITOTOMI DINE & DRINK & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KOPITOTOMI DINE & DRINK Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Coklat dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi, teh, kakao dan

kopi buatan; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; kopi; kopi bubuk; kopi rempah; minuman kopi
espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso yang
dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso
dan/atau cafucino; sediaan minuman kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:54:19
540   EtiketDID2022085012

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

Matsui Koshi Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mirfahry Hafiz S.H., M.H.
Elevate Law Office, Ruko Zena at the Mozia Blok M1 No. 5, Jl. Bumi Botanika, BSD
City, Pagedangan, Kab. Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GULAI SULTAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bihun instan; Campuran minuman berbahan dasar teh; Chocolate chip cookie; Ekstrak coklat; Hasil produksi coklat;

Kakao; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kue; Mie; Mie jepang; Minuman cokelat; Permen; Permen kenyal; Produk gula-gula dan
kembang gula; Produk-produk kakao ; Saus celup berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan sereal;
Serpihan sereal; batangan berbahan dasar cokelat; bihun; bihun [mie]; biskuit; biskuit asin; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit
manis; biskuit-biskuit; bubuk coklat; bubuk teh instan; cokelat; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen
cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; cookie bebas gluten; daun teh; ekstrak
kopi; es krim; es krim buah; esensi kopi; gula; gula karamel; gula pastilles (manisan); kembang gula; kopi; kopi instan; krim-
krim coklat; kue gandum; kue kering; kue wafer berlapis cokelat; liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; makanan ringan
dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar
cokelat; marsmalow; mie instan; mie ramen; mie soba; mie telur; mie udon; mie, dimasak atau tidak dimasak; minuman
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berbahan dasar teh; minuman teh; minuman yang terbuat dari kopi; olesan berbahan dasar cokelat; olesan berbahan dasar
cokelat juga mengandung kacang; pasta cokelat; pemanis-pemanis coklat; permen karet; permen karet kunyah; permen karet
kunyah bukan untuk keperluan medis; permen permen; permen rasa mint; produk cokelat; produk-produk berbahan dasar
cokelat; produk-produk roti untuk makanan; roti*; saus coklat; sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan-sediaan berbahan
dasar sereal; sereal bar; sereal jagung; sereal siap saji; sereal untuk sarapan; sereal, diproses; teh; teh hijau; teh jahe; terasi;
toffee (gula-gula); wafer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:55:15
540   EtiketJID2022085013

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMAN ROYAL 3 CLUSTER EDEL WEISS II NO. 5 RT. 002/RW. 011 PORIS
PLAWAD KEC. CIPONDOH, Kota Tangerang, Banten, 15141

TITI DWI RACHMAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEMUDJAMOE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Gold & Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko jamu (herbal); Toko makanan online; Toko minuman online; Toko-toko Grosir Elektronik; toko grosir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:57:00
540   EtiketDID2022085014

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Buluampal RT. 001/RW. 008, Kelurahan Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten
Kediri, Provinsi Jawa Timur 64211, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64211

Martalinda Basuki

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WONTONOMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakso daging sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau kue (perkedel) sayuran; Bakso

dan/atau lumpia udang; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Produk daging kepiting; Produk daging vegetarian dan
vegan; Produk daging yang dibekukan; Produk olahan daging sapi; Produk olahan daging udang; Tahu Bakso; Veal stock
(olahan dari tulang daging sapi muda); bakso; bakso ikan; bakso isi daging ikan cincang; bakso sosis (adonan bakso dalam
bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis sapi; bakso tahu ayam; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan;
daging babi olahan; daging olahan; daging olahan [pengganti daging]; daging olahan asap; daging sapi olahan; olahan daging
ayam untuk isian roti burger; produk daging; produk daging olahan; produk daging sapi; produk makanan daging yang
diawetkan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:57:26
540   EtiketJID2022085015

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. PERIGI, RT/RW. 006/005, KECAMATANSAWANGAN, KELURAHAN
BEDAHAN, Kota Depok, Jawa Barat

DENI MUNANDAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAMEN NYAKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KREM (KUNING GADING), HIJAU, COKLAT
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511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Restoran; Restoran Jepang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:58:45
540   EtiketDID2022085016

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. Petukangan Rt/Rw. 002/004, Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

SOHIB

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anton Budiman S.H.
Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430  Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BG Beras Glowing & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Ungu, Merah, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:58:55
540   EtiketDID2022085017

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kediri No. 74, Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara,
20152

Abdul Qayyum

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tanur
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tanur merupakaan penamaan
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Bumbu Bakso; Bumbu Gulai;

Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu ayam ngohiong; Bumbu baikut goreng; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak (moto); Bumbu mie
goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pindang bandeng; Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup;
Bumbu ayam goreng; Bumbu bakmoy; Bumbu kari singapura; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas;
Bumbu nasi uduk; Bumbu sop buntut; Bumbu sop merah; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Cairan berbumbu untuk
merendam makanan; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Daun
Mint Kering (bumbu); Daun sirih kering (rempah-rempah); Ekstrak rempah-rempah; Extrac nira kelapa  (bumbu); Gambir
(Rempah-Rempah); Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan;
Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Keningar (bumbu dapur); Ketan bumbu; Ketumbar
Bubuk (Bumbu); Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam
Bumbu Rujak; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Tuna Bumbu Bali; Nasi campuran
dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan (kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari
tumbuhan, bumbu; Ngohiong (Bumbu); Produk untuk bumbu atau penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat
dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Rempah-rempah terbuat dari pohon berry; Saffron (rempah-rempah); Saus (bumbu
masak), saus salad; Sediaan rempah-rempah; Seduhan dari rempah-rempah; Sereh kering (Bumbu); Temulawak bubuk
(bumbu); Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu; acar jahe [bumbu]; acar manis [bumbu]; asam [bumbu]; bawang
merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji chuang chia
[bumbu]; biji jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; biji rami untuk tujuan kuliner
[bumbu]; bir pletok (minuman rempah-rempah); bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk cengkeh
[rempah-rempah]; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk mustard [rempah-rempah]; bumbu
berbasis ara kering; bumbu cabai; bumbu dan bumbu; bumbu nasi goreng; bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu pasta;
bumbu pasta kari; bumbu pasta laksa; bumbu pasta nasi ayam; bumbu rawon; bumbu rujak; bumbu semur; bumbu sop;
bumbu taco; bumbu taco [bumbu dan rempah-rempah untuk taco]; bumbu umami; cabai kering [bumbu]; cabe jamu (bumbu);
camilan jagung kembung rasa bumbu; campuran bumbu kari; campuran rempah-rempah; cengkeh (bumbu); cengkeh
[rempah-rempah]; chow-chow [bumbu]; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap
untuk makanan atau minuman; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; kapulaga (bumbu);
kapulaga [bumbu]; kari [rempah-rempah]; kayu manis [rempah-rempah]; kopi rempah; lada [bumbu]; lada bubuk
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(bumbu); merica (bumbu); minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau bumbu; pala (bumbu); paprika [bumbu]; pasta
jahe [bumbu]; penyedap [bumbu]; ramuan herbal diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu; rempah-rempah; rempah-
rempah bubuk; rempah-rempah kari; rempah-rempah yang mengandung kelor; roti dibumbui dengan rempah-rempah; sambal
oelek menjadi bumbu; saus [bumbu]; saus bumbu; saus cranberry [bumbu]; seduhan herbal berbahan rempah; seduhan
herbal berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak); tanaman herbal, diawetkan [bumbu]; tepung bumbu; vanilla bubuk
(Bumbu)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:59:20
540   EtiketDID2022085019

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Purworejo RT 01 RW 01 Ds Resapombo Kec Doko Kab Blitar, Kabupaten Blitar,
Jawa Timur, 66186

GLADYS LUCKYTA PUTRI R.S.S

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SANDAWA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakso daging sapi; Bakso goreng; Beef Burger; Chicken Burger; Kefir [minuman susu]; Keripik Keladi; Keripik buah-

buahan; Keripik ceker ayam; Keripik gadung; Keripik kelapa; Keripik kentang; Keripik kulit ayam; Keripik kulit ikan; Keripik
paru; Keripik pete; Keripik salak; Keripik tahu; Keripik talas; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman
berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu, minuman susu (didominasi
susu), minuman susu mengandung buah; Minuman yogurt; Minuman-minuman susu beraneka rasa; Mozarella; Nugget tempe;
Oalahan daging untuk isian burger; Produk olahan daging sapi; Rebung; Sediaan jamur; Selai; Susu dan produk susu; Susu
dan produk susu, termasuk minuman berbahan dasar susu, susu UHT, susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan
tambahan nutrisi, vitamin dan/atau mineral; Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing; Tahu Bakso;
Yoghurt; bakso; bakso ayam; bakso ikan; bakso isi daging ayam cincang; bakso sapi; bakso sosis (adonan bakso dalam
bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu sapi;
bakso telur sapi; bakso urat; buah mentah, diiris; buah mentah, kupas; daging burger; daging olahan; daging sapi olahan; hasil
produksi susu kambing; jamur murni; jamur, diolah; keju; keju susu kambing; keripik; keripik apel; keripik bayam; keripik buah;
keripik daun kenikir; keripik ikan; keripik jamur; keripik kubis; keripik nangka; keripik pepaya; keripik pisang; keripik sayuran;
keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik tempe; keripik ubi; keripik udang; keripik usus; makanan penutup terbuat
dari yogurt, selain yogurt beku; minuman berbahan dasar susu; minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu dengan
rasa kopi; minuman susu dengan rasa teh; minuman susu yang mengandung rasa; olahan daging ayam untuk isian roti
burger; produk daging olahan; produk makanan laut (diasap); rebung, dikeringkan; sayuran mentah, diiris; sayuran mentah,
kupas; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu;
serbuk susu kambing; stik keju; susu; susu dan minuman susu; susu domba; susu kambing; susu kambing bubuk; tempe;
yoghurt terbuat dari susu kambing; yogurt rendah lemak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:59:28
540   EtiketDID2022085020

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kaca Piring Rt 001 Rw 001 Kel. Sungai Taib, Kec. Pulau Laut Utara, Kabupaten
Kotabaru, Kalimantan Selatan

SARIFUDDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAUZAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pelembut pakaian; Pewangi pakaian; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun tangan cair; Sediaan

pemutih untuk keperluan binatu; deterjen; pemutih cucian; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah
tangga; produk sabun; sabun cair; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun deterjen; sabun krim; sabun mandi; sabun mandi
cair===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 14:59:35
540   EtiketDID2022085021

Halaman 501 dari 1015



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. GM. Said No. 68, RT.002 RW.002, Kel/Desa Akcaya, Kec. Pontianak Selatan,
Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

HALIM MASNO SUTJIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Komplek Kebon Jeruk Megah Jl. Raya Perjuangan No. 11 C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DANTE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, abu-abu, kuning emas
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Atap plastik; Genteng; Granit; Paving Blok; Pintu PVC; Pintu kaca; Pipa HDPE (High density polyethylene); Pipa PP

(polypropylene); Pipa PVC (Polivinil klorida); Pipa Plastik; Pipa talang bukan dari logam; Plafon PVC; dinding pvc; eternit;
gypsum [bahan bangunan]; kaca jendela untuk bangunan; kaca pengaman; kayu lapis; kusen PVC; lantai batu komposit
plastik; lantai ubin kayu; lantai ubin vinil; lis plafon pvc; papan dinding gipsum; papan triplek; pintu geser, bukan dari logam;
pintu vinil; pipa air, bukan dari logam; pipa bercabang, bukan dari logam; pipa kaku, bukan dari logam, untuk bangunan; pipa
plastik untuk keperluan pipa ledeng; pipa saluran, bukan dari logam; sambungan pipa non logam; semen mortar; talang bukan
dari logam; triplek===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:00:23
540   EtiketD102022085023

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ngagel Jaya Selatan 4 No. 7 Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
Oei Sandra Wahyudi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIE DE' BEAUTE'
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Coklat, Kuning Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan; kosmetik; krim kecantikan untuk

perawatan tubuh; produk sabun; produk wewangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:02:03
540   EtiketDID2022085025

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Daan Mogot KM 18, Green Sedayu Bizpark Blok DM6 Nomor 2, Kalideres., Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11840

PT. WORCAS NUSANTARA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Iqbal Damanik S.H
Jl. Muwardi II No. 28 , RT.12/RW.3  Kelurahan Grogol Kec. Grogol petamburan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUCABE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah, Kuning, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon Kepiting; Abon Sapi; Abon daging; Abon ikan; Abon ikan tongkol; Abon kerang; Abon telur; Acar Telur;

Acar buah; Acar buah dan sayuran; Asam pedas Ikan Baung; Ayam Cabai Hijau; Ayam Geprek Cabe Hijau; Ayam Geprek
Keju; Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Bacah Daging; Bahan dasar untuk membuat susu kocok; Bahan
pengganti daging; Bahan pengganti produk susu terbuat dari tumbuhan atau kacang-kacangan; Bahan pengganti susu yang
berasal dari tumbuhan; Bakso daging sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau kue (perkedel)
sayuran; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Bistik Daging Sapi; Buah Atep; Buah beku; Buah beku-kering dan makanan
ringan yoghurt; Buah bersalut gula; Buah dan sayur yang dikeringkan; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik;
Buah dan sayuran kaleng, dikeringkan dan diawetkan; Buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; Buah
kelapa; Buah kurma; Buah pinang yang diproses; Buah potongan; Buah yang diawetkan; Buah yang dibekukan; Buah yang
dilapisi gula; Buah-buahan beku yang diawetkan; Buah-buahan dalam kaleng; Buah-buahan kaleng; Buah-buahan yang
dibekukan; Buah-buahan, yang diawetkan; Bubuk kacang kedelai; Bubuk susu kacang kedelai; Bubur buah [purees]; Cabe
rawit kering; Cacak Ikan; Cumi Cabe Hijau; Dadih ikan keju; Dadih susu; Daging Masak Hitam; Daging Sapi Lada Hitam;
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Daging ayam asap; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging buah kelapa; Daging
cincang; Daging kaleng; Daging kalkun; Daging kelapa untuk santan; Daging kelapa yang dikeringkan; Daging kerbau; Daging
sapi angus; Daging sapi muda; Daging sapi suwir; Dendeng Batoko Cabai Hijau; Dendeng ikan; Dengdeng Batoko Cabai
Hijau; Ekstrak susu kedelai; Fermentasi susu dan laktosa susu; Fermentasi susu, air dadih susu dan laktosa susu dalam
bentuk bubuk; Fish maw (olahan dari ikan); Geprek Daging; Ginseng merah yang diproses untuk digunakan sebagai sayuran;
Gohu (makanan olahan ikan khas ternate); Gulai Ikan Patin; Gulai Telur; Gulai Tepek Ikan; Gulungan (lumpia) ikan atau ayam;
Haddock (ikan) asap; Hasil produksi susu; Hasil produksi yang terbuat dari susu (Bukan termasuk Minuman); Hasil-hasil
produksi susu; Hidangan dari daging kornet; Hidangan siap saji terutama terbuat dari pengganti daging; Hidangan utama yang
terutama terdiri dari daging, ikan, unggas dan sayuran; Hidangan yang dimasak berbahan dasar sayuran, kentang, buah-
buahan, daging, unggas, ikan, dan makanan laut; Ikan (dalam bentuk) batangan; Ikan Asap Selais; Ikan Asin Richa; Ikan
Bakar Bandeng; Ikan Bakar Manokwari; Ikan Bakar Sambal Dabu; Ikan Bungkus; Ikan Cuka; Ikan Dabu Dabu, diolah; Ikan
Dole; Ikan Dori Bumbu Bali; Ikan Jelawat; Ikan Kakap Fillet Goreng; Ikan Kembung Asam Pedas; Ikan Komu Asar; Ikan Kuah
Belimbing; Ikan Patin Bumbu Acar; Ikan Salem; Ikan Tude; Ikan Tuna; Ikan Tuna Cabai; Ikan Uilulia, diolah; Ikan cakalang
asap; Ikan crispy; Ikan dori goreng tepung; Ikan goreng tenggiri; Ikan jebung bakar; Ikan kaleng; Ikan olahan dalam kaleng;
Ikan pari lempah kuning; Ikan tenggiri asam pedas; Ikan tenggiri bakar; Ikan tenggiri lempah kuning; Ikan teri pedas; Ikan tuna,
diawetkan; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Ilabulo (makanan khas gorontalo terdiri dari daging, telur, ikan); Irisan-
irisan susu (Keju); Jeli sayuran; Juhu Kujang (sayuran khas kalimantan berbahan dasar keladi); Juku Pallu Ce'la (makanan
khas makassar terbuat dari ikan); Kacang Telur; Kaldu daging domba; Kaldu daging sapi; Kaldu ikan; Kefir [minuman susu];
Keju berbentuk pasta; Keju biru; Krim keju; Keju krim untuk makanan pencuci mulut; Keju kocok; Keju.; Keju kocok; Keju krim
untuk makanan pencuci mulut; Keju segar (fresh cheese); Keju vegan; Keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya;
Kelapa (buah), tanpa kulit; Kentang yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak, jamur yang dikalengkan,
dikeringkan atau dimasak, unggas, ikan dan makanan laut olahan, semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli, olesan,
diawetkan, hidangan yang dimasak, dibekukan atau didehidrasikan; Kepingan kiwi (buah); Keripik Kentang Telur Asin; Keripik
buah-buahan; Keripik kulit ikan; Keumamah Ikan Kayu; Kezuri-bushi (serpihan daging ikan yang dikeringkan); Kinca buah;
Kiwi (buah), diolah; Krim buatan, yaitu krim dengan bahan dasar sayuran; Krim dengan buah; Krim kocok beku bukan dari
susu; Krim kocok buatan, yaitu krim kocok berbahan dasar sayuran; Krim kocok bukan berbahan dasar susu; Krim kocok
bukan dari susu; Krim kocok untuk topping yang bukan berbahan dasar susu; Krim rendah lemak; Krim susu; Krim untuk
minuman [produk susu]; Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup, beku atau tidak beku, siap
pakai atau tidak siap pakai berbahan dasar susu; Krim yang menjadi sediaan olahan terbuat dari buah-buahan dan krim;
Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Kripik ikan; Kumis (minuman susu); Lawa (olahan ikan khas bugis); Lemak coklat;
Lemak kelapa; Mackerel (ikan) asap; Makanan batangan dan makanan ringan batangan berbahan dasar sayuran; Makanan
batangan dan makanan ringan batangan yang berbahan dasar buah; Makanan beku terutama terdiri dari pengganti daging;
Makanan dan makanan ringan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Makanan genggam yang
dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; Makanan kemasan untuk anak-
anak dengan bahan utama ikan; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan,
didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang
buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari buah-buahan;
Makanan pembuka beku terutama terdiri dari daging; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari sayuran; Makanan
pembuka yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas dan sayuran; Makanan pencuci mulut terbuat dari yoghurt, selain es
krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan pencuci mulut yoghurt selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan
pengganti daging, yaitu, protein berbahan dasar tanaman, protein berbahan dasar sayuran; Makanan penutup berbahan dasar
susu; Makanan penutup cepat saji yang berbahan dasar susu; Makanan penutup terbuat dari buah; Makanan penutup terbuat
dari produk susu (kecuali es krim); Makanan penutup terbuat dari susu; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging,
ikan, ham, unggas dan atau sayuran; Makanan ringan berbahan dasar buah kering; Makanan ringan berbahan dasar buah,
sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan ringan
berbahan dasar yoghurt; Makanan ringan kombinasi buah dan selai kacang; Makanan ringan organik berbahan dasar buah;
Makanan ringan organik berbahan dasar sayuran; Makanan ringan, berbahan dasar dari buah-buahan atau sayuran; Makanan
siap masak terutama terdiri dari daging; Makanan siap masak terutama terdiri dari ikan; Makanan siap masak terutama terdiri
dari pengganti daging; Makanan siap masak terutama terdiri dari sayuran; Makanan siap masak terutama terdiri dari unggas;
Makanan siap saji yang berasal dari pengganti unggas; Makanan siap saji yang terdiri dari pengganti ikan atau makanan laut;
Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan
sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran; Makanan yang didinginkan yang terutama
mengandung ikan, daging, dan unggas; Makanan yang diolah dari ikan; Makanan yang terbuat dari daging; Makanan yang
terbuat dari daging dan ikan; Makanan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Makanan, makanan
ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Manisan buah; Mentega almond; Mentega
dari bawang putih; Mentega dari tanaman; Minuman berbahan dasar beras (pengganti susu), minuman berbahan dasar
kedelai (pengganti susu), minuman berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan dasar beras [bahan pengganti susu]
yang menjadi bahan pengganti makanan cair; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman
berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan
dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman berbahan dasar susu kacang
tanah; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman berbahan dasar yoghurt;
Minuman buah atau sayuran terdiri terutama dari produk susu; Minuman dengan bahan dasar yoghurt; Minuman susu (dengan
susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu cair; Minuman susu
fermentasi; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; Minuman susu terutama terbuat dari susu; Minuman terbuat dari
keseluruhan atau terutama susu; Minuman terbuat dari yoghurt; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu,
minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu;
Minuman yang berbahan dasar susu; Minuman yang mengandung putih telur; Minuman yang terbuat dari putih telur; Minuman
yoghurt; Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; Minuman-minuman berbahan dasar susu mengandung teh; Minuman-
minuman susu beraneka rasa; Minyak argan; Minyak canola; Minyak goreng (semprot) berbahan dasar sayuran; Minyak
jagung; Minyak kacang brazil; Minyak kemiri; Minyak kenari (kacang); Minyak salad; Minyak tengkawang; Minyak yang dapat
dimakan; Minyak zaitun extra virgin; Minyak-minyak yang dapat dimakan dan diminum; Oalahan daging untuk isian burger;
Olesan berbahan dasar sayuran, buah-buahan, protein nabati atau pengganti daging; Olesan berbahan dasar susu; Olesan
berbahan dasar telur; Olesan krim keju; Onigiri Daging; Onigiri Ikan; Orak-arik Telur Wortel; Orek Tempe Cabai Hijau;
Pallumara (masakan makasar berbahan ikan); Pasta ikan; Pasta makanan yang terbuat dari ikan; Pastry isi daging; Pengganti
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daging berbahan dasar buah; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Pengganti sayuran atau ikan; Potongan daging ikan
tanpa tulang; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah Lemak; Produk berbahan
dasar susu terbuat dari tumbuhan (bahan pengganti susu); Produk daging kepiting; Produk daging vegetarian dan vegan;
Produk daging yang dibekukan; Produk makanan dengan dasar yoghurt; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging
dan ikan berbasis sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai
pengganti susu; Produk makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam; Produk makanan yang utamanya terbuat dari
buah; Produk olahan berbasis unggas; Produk olahan daging sapi; Produk olahan daging udang; Produk susu alami atau
berperisa yang difermentasi; Produk susu dalam bentuk bubuk untuk membuat yoghurt beku; Produk susu tawar atau dengan
rasa yang difermentasi; Produk unggas; Protein nabati bertekstur digunakan sebagai pengganti daging; Protein nabati yang
secara tekstur sudah terbentuk untuk digunakan sebagai pengganti daging; Rendang Daging Suwir; Rendang Suwir Ikan
Salai; Rukem (Buah-Buahan); Rumput laut bubuk sebagai bahan baku untuk membuat agar-agar; Salad sayuran; Salmon
(ikan) asap; Sarang burung dengan sari buah pir; Sari-sari daging; Sate Daging Sapi; Sate Ikan; Sate Telur Ayam; Sate Telur
Burung; Saus berbahan dasar susu; Sawo Mentega; Sayuran (mousses); Sayuran (tambahan pate); Sayuran Rumpu Rampe;
Sayuran beku yang diawetkan; Sayuran dalam kaleng; Sayuran dan buah olahan; Sayuran dikeringkan; Sayuran pengganti
untuk krim; Sayuran potong; Sayuran yang dihaluskan (dalam bentuk pasta atau cairan); Sayuran yang dikalengkan,
dibekukan, dikeringkan atau dimasak; Scotch eggs [telur rebus yang dibungkus dengan daging sosis dan dilapisi dengan
remah-remah]; Sea bass (ikan), tidak hidup; Sea bream (ikan), tidak hidup; Sediaan (buah) markisa; Sediaan Trout (ikan) laut;
Sediaan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; Sediaan buah ara; Sediaan buah delima; Sediaan buah-buahan;
Sediaan daging; Sediaan daging  yang diawetkan; Sediaan hidangan ikan; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari
daging; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari ikan; Sediaan produk sayuran olahan; Sediaan sayuran; Sediaan sayuran
akar yang bisa dimakan; Sediaan telur ikan; Sediaan telur salmon (ikan) laut; Sediaan-sediaan krim yang mengandung susu
dan buah-buahan; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu; Sediaan-sediaan terbuat dari yoghurt; Selai berbahan
dasar susu; Semur Daging Sapi; Serundeng Ikan; Serundeng daging; Se’i Daging Sapi; Silver carps (Ikan), tidak hidup; Suet
(lemak pada pada sapi) untuk makanan; Sup, sup berkonsentrasi, sediaan-sediaan untuk membuat sup, sup, kaldu kubus,
kaldu, berbentuk kubus, tablet atau bubuk, sediaan-sediaan untuk membuat kaldu, kaldu berkonsentrasi.; Susu Kedelai
Kental; Susu UHT; Susu beraneka rasa; Susu berbentuk jel, susu dengan rasa dan susu kocok; Susu bubuk tanpa lemak dan
susu asam dengan kadar kalori rendah; Susu cair dalam kemasan; Susu dan produk susu; Susu dan produk susu, termasuk
minuman berbahan dasar susu, susu UHT, susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin
dan/atau mineral; Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu
sebagai kandungan utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain)
khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; Susu evaporasi (susu kental) dengan dan
tanpa pemanis; Susu full cream; Susu jahe; Susu kacang kedelai; Susu kaleng; Susu kambing bubuk; Susu kambing dan
produk susu yang berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu kental manis; Susu kocok; Susu protein; Susu protein dari
telur; Susu yang mengandung rasa; Susu, keju, mentega dan produk susu lainnya, termasuk susu yang terbuat dari kelapa,
kedelai, kambing, domba, dan nasi; Susu, produk susu dan pengganti produk susu; Taburan buah untuk digunakan pada es
krim; Tahu keju seafood; Tahu kering dengan ikan/ayam; Telur; Telur Ceplok Balado; Telur Pindang; Telur Skotlandia; Telur
dadar padang; Topping berbahan dasar buah untuk makanan; Topping dan isi berbahan dasar buah untuk makanan penutup,
gula-gula, pastry dan produk roti; Trout (ikan) asap; Trout (ikan), tidak hidup; Tuna (ikan), kalengan; Tuna (ikan), tidak hidup;
Umbut-Umbutan (Daging Buah Rambutan); Veal stock (olahan dari tulang daging sapi muda); Woku Balaga Ikan Mas;
Yoghurt; Yoghurt beraneka rasa; Yoghurt berbentuk jelly setengah padat terbuat dari susu yang diinkubasi; Yoghurt kacang
kedelai; Yoghurt terdiri dari buah-buahan; Yoghurt vanilla; abon ikan; abon tulang ikan; acar (ikan) herring; acar ikan; acar
sayuran; akar sayuran olahan; alternatif yogurt berbahan dasar tanpa susu; anggur (buah), diolah; bahan makanan berbahan
dasar ikan; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua
diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan makanan vegetarian terbuat dari minyak nabati dan
lemak yang bisa dimakan; bahan makanan yang dikeringkan atau dibekukan yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran
segar; bahan makanan, yaitu minyak yang menjadi bahan makanan untuk konsumsi manusia; bahan pengganti mentega;
bahan pengganti produk susu berbahan dasar larva serangga; bahan pengganti produk susu berbahan dasar serangga;
bahan pengganti susu; bahan pengganti susu fermentasi; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bahan-bahan
susu untuk membuat roti; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng; bakso isi
daging ayam cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso sosis ikan; bakso tahu ikan; bakso
telur ayam; bakso telur ikan; bakso telur sapi; bawang merah olahan digunakan sebagai sayuran; bawang putih olahan
digunakan sebagai sayuran; beri (buah), diolah; bilenthango (makanan khas gorontalo dari ikan); buah ara, diolah; buah ara,
kering; buah beku; buah beri yang diawetkan; buah botol; buah buahan kalengan; buah cepat beku; buah dan sayuran beku;
buah dan sayuran kaleng; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang diawetkan; buah dan sayuran yang diawetkan,
dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang
dibekukan, diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang dimasak; buah delima, diolah; buah diawetkan; buah
irisan botolan; buah kaleng atau botol; buah kering; buah leci olahan; buah mengkudu, diolah; buah mentah, diiris; buah
mentah, kupas; buah pektin untuk keperluan kuliner; buah pinang yang telah diolah; buah pinang, diolah; buah tidak dimasak,
disiapkan; buah yang diawetkan; buah yang diawetkan dalam alkohol; buah yang sudah diolah; buah, diawetkan; buah,
direbus; buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; buah-buahan dan
sayuran kering; buah-buahan yang dimasak; buah-buahan yang diolah dalam kemasan; buah-buahan, dikeringkan; buah-
buahan, dimasak; buah-buahan, diolah; buah-buahan, kaleng; bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein,
mineral dan vitamin untuk membuat protein yang dikocok (protein shakes); bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya
dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat smoothie; bubuk dadih (produk susu); bubuk keju; bubuk lecitin yang
dapat dimakan; bubuk susu; bubur buah; bubur buah acai; bubur buah asam jawa; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea];
bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; cabai dengan daging; cabai dengan keju; cabai isi (makanan khas
Meksiko); cabai rawit olahan; cabai yang diawetkan; camilan berbahan dasar buah kering; campuran buah kering; campuran
daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang
olahan; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; campuran makanan
ringan yang terdiri dari kacang wasabi, kacang olahan, buah atau kismis kering; campuran yang mengandung lemak untuk
irisan roti; ceri(buah), diolah; chia milk [bahan pengganti susu]; clementine (buah), diolah; cod (ikan), tidak hidup; dadih rasa
dan susu kocok serta penggantinya; daging; daging asap; daging asin; daging atau ikan kalengan; daging ayam; daging ayam
kemasan; daging ayam yang diasinkan; daging beku; daging beku-kering; daging buatan instan; daging budidaya; daging
burger; daging cincang terbuat dari buah-buahan; daging dan sayuran yang dibalut dengan bubuk untuk menggoreng; daging

Halaman 504 dari 1015



dimasak dalam botol; daging giling; daging goreng; daging ham sapi; daging ham yang diawetkan atau diolah
(diasap/diasinkan); daging instan; daging irisan; daging kaleng, ikan, sayuran dan buah-buahan; daging kaleng, ikan, sayuran,
dan buah; daging kalengan; daging kalkun (diasinkan atau diasap); daging kemasan; daging kering; daging kering instan;
daging kornet; daging masak; daging olahan; daging olahan [pengganti daging]; daging olahan asap; daging panggang;
daging panggang direndam dalam saus kedelai; daging sapi; daging sapi asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging
sapi rebus; daging segar; daging unggas segar; daging vegetarian terbuat dari minyak kedelai; daging yang berasal dari
rekayasa laboratorium; daging yang berasal dari rekayasa teknologi pertanian; daging yang bisa dimakan; daging yang
diawetkan; daging yang diawetkan atau diolah; daging yang diliofilisasi; daging yang dimasak, kalengan; daging yang telah
diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, beku; daging, diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan
binatang buruan; daging, kaleng; daging, unggas dan binatang buruan; dak galbi [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari
ayam tumis dalam pasta cabai yang difermentasi]; daun anggur (buah), diolah; dendeng ikan; dicampur minyak sayur untuk
keperluan kuliner; dicampur minyak sayur untuk makanan; domba (daging), diolah; ekstrak buah untuk keperluan kuliner;
ekstrak daging; ekstrak daging sapi panggang; ekstrak sayuran untuk keperluan kuliner; ekstrak sayuran untuk makanan;
ekstrak unggas; fermentasi susu untuk keperluan kuliner; fillet haddock (ikan); fillet ikan; fillet ikan teri; fondue (keju melted)
berbahan dasar minyak; game (daging), tidak hidup; gelatin daging; ghee (minyak samin); glazed fruits (manisan buah); goji
berry (buah), diolah; gooseberry (buah), diolah; gravlax (hidangan dari ikan salmon); gulungan kol diisi dengan daging; half
and half (minuman) [campuran susu dan krim]; hasil olahan ikan untuk makanan manusia; hasil produksi susu kambing; hasil
produksi susu sapi; hasil produksi susu soya; headcheese (keju tanpa lemak); hearts of palm (olahan dari inti daging tanaman
kelapa sawit), diolah; hidangan daging siap; hidangan daging yang dimasak; hidangan pembuka kemasan beku yang terdiri
dari patties dan sosis links berbahan dasar sayuran; hidangan pembuka siap saji yang terutama terdiri dari daging lobster
yang dicelupkan ke dalam adonan dan digoreng; hidangan yang dimasak yang terutama terdiri dari ayam tumis dan pasta
cabai yang difermentasi (Dak-galbi); hidangan yang disiapkan terutama terdiri dari ikan dan makanan laut; iga [potongan
daging]; ikan  dimasak; ikan  yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); ikan asap; ikan asin; ikan bawal dalam kaleng,
diasinkan; ikan bawal yang dikeringkan dan dimasak, dieskan, diawetkan; ikan beku; ikan beku yang dimasak; ikan dan
kentang goreng; ikan dan kerang yang dapat dimakan (tidak termasuk ikan dan kerang yang hidup); ikan dan krustasea yang
bisa dimakan (tidak hidup); ikan goreng; ikan goreng kremes; ikan goreng rempah; ikan herring, tidak hidup; ikan kering; ikan
olahan; ikan perches, tidak hidup; ikan plaices, tidak hidup; ikan rebus dan kering; ikan suwir goreng; ikan teri asin; ikan teri,
diolah; ikan teri, tidak hidup; ikan, diawetkan; ikan, diolah; ikan, kaleng; ikan, tidak hidup; irisan buah; irisan buah, kalengan;
irisan daging kambing; irisan daging sapi; irisan sayuran; irisan sayuran, kaleng; isian berbahan dasar buah untuk hidangan
penutup (cobblers); isian buah untuk roti dan kue; isian daging untuk pie; isolat protein kedelai, digunakan sebagai pengganti
daging; jagung rebus disiapkan dengan keju; jari ikan (stik); jeli buah; jeli daging; jeli ikan; jeli, selai, saus buah-buahan; jelly
yang berbahan dasar buah biwa (loquat); jelly yang berbahan dasar buah pir; jerky (daging tanpa lemak); jeruk (buah), diolah;
jeruk bali (buah), diolah; jeruk darah (buah), diolah; jeruk mandarin (buah), diolah; jus buah untuk memasak; jus sayuran untuk
memasak; kacang dadih [sayuran olahan]; kacang dan makanan ringan berbahan dasar buah kering; kacang mete yang
dilumuri bubuk coklat; kakap merah (ikan), tidak hidup; kaldu (stock) daging; kebab shish (daging); keju; keju Fondue; keju
asap; keju buatan (atau keju tiruan); keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dari susu domba; keju dicampur; keju feta;
keju keras; keju lembut; keju lunak (soft-ripened); keju matang; keju padat; keju peram; keju putih; keju putih lembut; keju putih
lembut yang padat; keju segar; keju segar dari Perancis yang menggunakan susu sapi yang dipasteurisasi; keju segar yang
tidak diperam; keju susu kambing; keju yang diawetkan; keju yang mengandung herbal; keju yang mengandung rempah-
rempah; kephir [minuman susu]; keripik buah; keripik ikan; keripik kentang rendah lemak; keripik sayuran; kimchi jjigae
[Hidangan Korea yang terutama terdiri dari sayuran fermentasi, daging babi dan tahu]; klipfish [ikan cod asin dan kering]; kolak
buah; konsentrat berbahan dasar sayuran untuk memasak; konsentrat kaldu daging; konsentrat protein kedelai, digunakan
sebagai pengganti daging; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner; krim [produk susu]; krim [susu sebagai unsur utama];
krim berbahan dasar sayuran; krim buatan [bahan pengganti produk susu]; krim bubuk; krim bubuk (produk susu); krim bubuk
[produk susu]; krim keju; krim menjadi produk susu; krim mentega; krim non-susu (krim yang terbuat dari minyak dan/atau
lemak yang dapat dimakan); krim senyawa (compound cream) (krim yang terbuat dari krim susu dan minyak dan/atau lemak
yang dapat dimakan); krimer berbahan utama susu; krimer bukan dari susu; krimer kopi non-susu; krimer kopi tanpa
kandungan susu; krimer tanpa kandungan susu; kroket ikan; kuah daging; kue ikan; kue ikan thailand; kulit buah; kumys
[minuman susu]; kuning telur; laktoferin yang mengandung zat besi (iron lactoferrin) (produk susu); lassi (minuman yoghurt);
lemak daging sapi; lemak dari proses hydroginasi sayuran (untuk makanan); lemak hewani untuk makanan; lemak kakao;
lemak kakao untuk makanan; lemak kelapa; lemak nabati untuk makanan; lemak paus untuk makanan; lemak sapi untuk
makanan; lemak untuk makanan; lemak yang bisa dimakan; lemon (buah), diolah; loganberry (buah), diolah; makan malam
pra-paket yang terdiri terutama dari daging; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari ikan; makan malam pra-paket
yang terdiri terutama dari unggas; makanan batangan berbahan dasar buah, kacang dan sayuran; makanan beku terutama
terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan bento terbuat dari daging/ayam; makanan berbahan dasar  daging;
makanan berbahan dasar buah; makanan berbahan dasar ikan; makanan berbahan dasar sayuran; makanan dingin terutama
terdiri dari daging; makanan dingin terutama terdiri dari ikan; makanan dingin terutama terdiri dari unggas; makanan dingin
yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan dingin yang sebagian
besar terdiri dari unggas; makanan disiapkan terutama terdiri dari pengganti daging; makanan kemasan dengan bahan utama
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan minuman berbahan dasar
susu, tidak termasuk susu kocok; makanan olahan sayuran segar atau beku yang dicincang dan dibentuk bulat pipih;
makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pembuka yang terutama terdiri dari daging,
ikan, unggas atau sayuran; makanan pencuci mulut berbahan dasar susu; makanan pengganti berbahan dasar buah dalam
bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti daging yang dibekukan; makanan pengganti, yaitu pengganti daging
berbahan nabati, pengganti ikan berbahan nabati, dan pengganti daging ayam berbahan nabati; makanan penutup berbahan
dasar buah; makanan penutup dibuat terutama dari pengganti susu; makanan penutup dibuat terutama dari produk susu;
makanan penutup nabati, terutama terdiri dari beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan;
makanan penutup terbuat dari pengganti susu; makanan penutup terbuat dari produk susu; makanan penutup terbuat dari
susu; makanan penutup terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan penutup yang dibuat dari susu, selain es krim
atau yoghurt beku; makanan penutup yang terbuat dari yoghurt; makanan pra-paket yang sebagian besar terdiri dari sayuran;
makanan pra-paket yang terutama terdiri dari daging; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari ikan; makanan pra-paket
yang terutama terdiri dari unggas; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar buah probiotik
kering; makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan berbahan dasar
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sayuran; makanan ringan berbahan dasar susu probiotik; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran; makanan
ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan manisan buah; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari
kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang,
keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi,
makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; makanan ringan
terutama terdiri dari buah-buahan dan kacang-kacangan; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan ringan yang terbuat dari telur; makanan ringan/ camilan yang
disiapkan terutama terdiri dari sayuran segar; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari ikan; makanan siap saji beku
yang terutama terdiri dari unggas; makanan siap saji terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan
yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; makanan siap saji terutama terdiri dari telur; makanan
siap saji yang terutama terdiri dari unggas; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan utama yang
sebagian besar terdiri dari ikan; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari sayuran; makanan utama yang sebagian
besar terdiri dari unggas; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang disiapkan dari ikan;
makanan/hidangan utama berbahan dasar sayuran; mangga (buah), diolah; markisa (buah), diolah; masakan matang yang
terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; mascarpone (keju); melon (buah),
diolah; mengolah sayuran akar yang bisa dimakan; mentega; mentega apel; mentega dengan bumbu; mentega kelapa;
mentega madu; mentega putih; mentega susu; minuman asam laktosa (produk buah, bukan susu); minuman berbahan dasar
bukan dari susu; minuman berbahan dasar gandum [pengganti susu]; minuman berbahan dasar kacang polong [bahan
pengganti susu]; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu
beras; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan
jus buah; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar susu dengan toping : boba,
pearl, jelly; minuman berbahan dasar susu kacang; minuman berbahan dasar susu kacang mete; minuman berbahan dasar
susu, yaitu susu evaporasi; minuman berbahan dasar utama susu; minuman berenergi berbahan dasar susu; minuman dan
bubuk berbahan dasar susu; minuman non-alkohol disiapkan dari susu atau yoghurt; minuman pengganti makanan nabati
berbasis susu; minuman pengganti susu fermentasi; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; minuman segar yaitu
minuman berbahan dasar susu  ditambah krim keju dan gula aren  bakar; minuman susu dengan rasa cokelat; minuman susu
dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu
dengan rasa teh; minuman susu kedelai; minuman susu yang mengandung rasa; minuman susu, susu sebagai komponen
utama; minyak (dari tumbuhan) untuk keperluan kuliner; minyak (dari tumbuhan) untuk makanan; minyak almond; minyak
alpukat; minyak argan untuk keperluan kuliner; minyak argan untuk memasak; minyak bayam; minyak beechnut; minyak
bekatul; minyak bekatul padi untuk keperluan kuliner; minyak bekatul untuk makanan; minyak berbumbu; minyak biji anggur
untuk keperluan kuliner; minyak biji anggur untuk makanan; minyak biji apel; minyak biji asam jawa; minyak biji camellia untuk
makanan; minyak biji delima; minyak biji gandum; minyak biji grapefruit; minyak biji kapas untuk keperluan kuliner; minyak biji
kesemek; minyak biji kurma; minyak biji labu; minyak biji labu untuk keperluan kuliner; minyak biji labu untuk makanan; minyak
biji perilla; minyak biji poppy; minyak biji quinoa; minyak biji rami untuk makanan; minyak biji semangka; minyak biji teh;
minyak biji tomat; minyak bunga matahari; minyak bunga matahari untuk keperluan kuliner; minyak bunga matahari untuk
makanan; minyak campuran untuk makanan; minyak canola; minyak canola untuk keperluan kuliner; minyak canola untuk
makanan; minyak colza untuk keperluan kuliner; minyak colza untuk makanan; minyak dan lemak untuk makanan; minyak dan
lemak untuk makanan, termasuk minyak sawit; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak goreng; minyak hewani
untuk keperluan kuliner; minyak hewani untuk makanan; minyak ikan paus untuk keperluan kuliner; minyak ikan paus untuk
makanan; minyak ikan yang dapat dimakan untuk keperluan kuliner; minyak infus untuk keperluan kuliner; minyak infus untuk
memasak; minyak inti sawit untuk keperluan kuliner; minyak inti sawit untuk makanan; minyak jagung; minyak jagung untuk
makanan; minyak jeruk nipis untuk keperluan kuliner; minyak jeruk untuk keperluan kuliner; minyak kacang; minyak kacang
kedelai untuk keperluan kuliner; minyak kacang kedelai untuk makanan; minyak kacang kedelai untuk memasak; minyak
kacang kemiri; minyak kacang mete; minyak kacang mongongo; minyak kacang pinus; minyak kacang untuk keperluan
kuliner; minyak kacang untuk makanan; minyak kedelai [untuk makanan]; minyak kelapa organik untuk digunakan dalam
memasak dan persiapan makanan; minyak kelapa organik untuk keperluan kuliner; minyak kelapa untuk makanan; minyak
labu pahit; minyak laut yang bisa dimakan untuk keperluan kuliner; minyak lavander untuk keperluan kuliner; minyak lemon
untuk keperluan kuliner; minyak lobak; minyak macadamia; minyak masak dalam bentuk spray; minyak mentega; minyak
mustard (untuk dimakan); minyak mustard (untuk konsumsi); minyak nabati; minyak nabati untuk bahan makanan; minyak
nabati untuk keperluan kuliner; minyak nabati yang berasal dari ikan [selain minyak ikan cod]; minyak pequi (lada); minyak
perilla untuk keperluan kuliner; minyak perilla untuk makanan; minyak pistachio; minyak poppyseed untuk keperluan kuliner;
minyak rapa untuk makanan; minyak rempah untuk keperluan kuliner; minyak sacha inchi; minyak safflower; minyak sapote;
minyak sawit untuk makanan; minyak sayur dicampur; minyak sayur untuk keperluan kuliner; minyak sayur untuk makanan;
minyak sayur yang bisa dimakan; minyak serai untuk keperluan kuliner; minyak terhidrogenasi untuk keperluan kuliner; minyak
terhidrogenasi untuk makanan; minyak tulang untuk makanan; minyak untuk makanan; minyak wijen; minyak wijen untuk
makanan; minyak zaitun extra virgin untuk keperluan kuliner; minyak zaitun extra virgin untuk makanan; minyak zaitun murni;
minyak zaitun untuk keperluan kuliner; minyak zaitun untuk makanan; mousses (produk susu); mousses ikan; mulberry (buah),
diolah; nugget ikan; olahan daging ayam untuk isian roti burger; olahan makanan terutama terdiri dari daging; olahan makanan
terutama terdiri dari produk daging; olesan (spreads) margarin dan lemak; olesan berbahan dasar ikan; olesan berbahan dasar
sayuran; olesan berbahan dasar susu; olesan berbasis buah; olesan berbasis daging; olesan buah; olesan keju; olesan
terbuat dari minyak nabati; pasta buah; pasta daging; pasta ikan; pasta ikan teri; pasta makanan yang terbuat dari daging;
pasta telur kepiting; pasta terutama terdiri dari daging; pasta yang sebagian besar terdiri dari daging; pastrami (daging); pate
daging; patties berbahan dasar kedelai, kacang atau sayuran; patties daging hamburger; patties ikan; pempek ikan;
pengaturan buah olahan; pengaturan buah potong; pengganti daging berbahan dasar polong-polongan; pengganti daging
berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; pengganti keju; pengganti produk susu yang berbahan dasar tumbuhan dan kacang-
kacangan, termasuk susu beras, kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai beraroma; pengganti susu yang berasal dari
nabati; pengganti susu, khususnya susu beras, susu kedelai dan susu rami yang digunakan sebagai pengganti susu;
pengganti telur; pengganti unggas; pepaya (buah), diolah; pepes ikan; persediaan daging sapi; persiapan berbahan dasar
susu untuk membuat minuman; persiapan makanan terbuat dari daging; persik (buah), diolah; potongan daging asap;
potongan daging sapi; potongan keju segar (fresh cheese); poutine [Hidangan Kanada yang terdiri dari kentang goreng
dengan saus dadih dan keju]; prem (buah); prem (buah), diolah; produk berbahan dasar susu kering untuk digunakan sebagai
bahan pengganti makanan; produk daging; produk daging berupa patties daging burger; produk daging olahan; produk daging
sapi; produk ikan asap; produk ikan kaleng; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk
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makanan daging yang diawetkan; produk makanan terutama terbuat dari buah-buahan; produk makanan terutama terdiri dari
daging; produk makanan terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-
kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; produk makanan yang mengandung terutama dari sayuran; produk makanan
yang sebagian besar terdiri dari daging; produk makanan yang terbuat dari ikan; produk nutrisi olahraga berbasis susu; produk
olahan hasil susu berbahan pengganti susu; produk olahan ikan dalam botol; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan
tepung roti; produk susu; produk susu bebas laktosa; produk susu berbahan dasar  nabati dan kacang; produk susu dalam
bentuk bubuk; produk susu kalsium yang difortifikasi; produk susu nabati; produk yang terutama terdiri dari daging; produk-
produk berbahan dasar daging ikan; prostokvasha [susu asam]; protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging; protein
susu untuk konsumsi manusia; purees (bubur) sayuran; putih telur; putih telur cair; quark [produk susu]; quince (buah), diolah;
rollmops (ikan fillet); ryazhenka [susu panggang fermentasi]; salad buah; salad buah dan sayuran; salad daging; salad daging
kalkun; salad sayuran; salad sayuran precut; salad telur belanak; salad unggas; salmon (ikan), kalengan; salmon (ikan), tidak
hidup; santan bubuk; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; sari buah untuk memasak; sari daging (lelehan
lemak daging); sate [daging panggang yang ditusuk]; saus buah; saus keju; saus minyak zaitun; sawi hijau (sayuran), diolah;
sayur-sayuran dalam kemasan; sayur-sayuran yang diolah; sayuran acar dalam cuka; sayuran asin; sayuran beku; sayuran
beku olahan; sayuran beku-kering; sayuran cepat beku; sayuran diawetkan dalam cuka; sayuran dikalengkan; sayuran
hidroponik; sayuran instan; sayuran kaleng atau botol; sayuran mentah, diiris; sayuran mentah, kupas; sayuran olahan;
sayuran olahan dan buah olahan; sayuran panggang; sayuran precut untuk salad; sayuran tempura; sayuran tidak dimasak,
disiapkan; sayuran yang diawetkan dalam minyak; sayuran yang dikalengkan; sayuran yang dikeringkan dalam bentuk bubuk;
sayuran yang diliofilisasi; sayuran yang dimasak; sayuran yang dimasak dengan cuka; sayuran, diawetkan; sayuran,
dikeringkan; sayuran, dimasak; sayuran, diolah; sayuran, kaleng; sediaan Ikan; sediaan berbahan dasar larva serangga untuk
membuat susu kocok; sediaan berbahan dasar serangga untuk membuat susu kocok; sediaan buah merah; sediaan bubuk
untuk membuat minuman susu; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; sediaan hidangan
sayuran; sediaan salad (sayuran); sediaan sayuran akar; sediaan sayuran merah; sediaan-sediaan untuk membuat susu
kocok; sediaan-sediaan untuk membuat yoghurt; selai buah; seramida (ceramide) (produk susu); seramida (ceramide) susu
(produk susu); serbuk susu kambing; serpihan ikan kering [furi-kake]; snack bar berbasis susu probiotik; sosis daging; sosis
daging kalkun; sosis ikan; souffle dari sayuran; souffle keju; sphingomyelin (produk susu); steak daging; steak ikan; stik keju;
sultana (buah anggur yang dikeringkan); sup ikan; sup kacang dengan aroma susu; surimi (daging ikan yang dilumatkan);
susu; susu (dalam bentuk) padatan; susu acidophilus; susu albumin; susu almon; susu almon dengan rasa dan tanpa rasa;
susu almond; susu almond untuk keperluan kuliner; susu asam; susu barley mutiara China; susu bebas laktosa; susu beragi
(susu diberi ragi); susu beras; susu beras untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu beras untuk keperluan
kuliner; susu berbahan dasar kacang; susu berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu berbahan dasar
tumbuh-tumbuhan; susu bubuk kedelai; susu bubuk kering (selain untuk bayi) di kelas ini; susu bubuk rasa untuk membuat
minuman; susu bubuk yang berasal dari tumbuhan, khususnya yang berbahan dasar beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian,
kacang-kacangan dan buah-buahan; susu bubuk*; susu bubuk, selain untuk bayi; susu cair atau susu bubuk dengan protein
susu untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan
orang tua; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak; susu cair atau susu bubuk untuk orang dewasa dan
orang tua; susu dan minuman susu; susu dan produk hasil olahan susu; susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es
susu dan yogurt beku; susu dengan penambahan kandungan vitamin D; susu dengan penambahan vitamin; susu dengan
sereal; susu domba; susu evaporasi; susu fermentasi; susu gandum; susu kacang; susu kacang [minuman tanpa-alkohol];
susu kacang hijau; susu kacang menjadi bahan pengganti susu; susu kacang mete; susu kacang tanah; susu kacang untuk
keperluan kuliner; susu kambing; susu kambing bubuk; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu
kedelai untuk keperluan kuliner; susu kental; susu kurma; susu lanjutan untuk anak kecil; susu nabati, khususnya beras,
kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan dan kacang-kacangan; susu non-dairi dan susu berbahan
dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu
bubuk berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu organik; susu
pasteurisasi; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu; susu
rendah lemak; susu sapi; susu sapi bubuk; susu segar; susu semi-skim; susu skim; susu teh, susu sebagai komponen utama;
susu umur panjang (tahan lama); susu vitamin D; susu yang berasal dari hewan; susu yang berasal dari tumbuhan; susu yang
diperkaya protein; susu yang tidak perlu disimpan di dalam lemari pendingin; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu
lainnya; sweetfish (ikan), tidak hidup; swordfish (ikan), tidak hidup; tablet susu sapi; tajine [hidangan daging, ikan atau
sayuran]; teh susu berbahan dasar susu; telur asin; telur ayam; telur bebek; telur bekicot untuk dimakan; telur beku; telur bitan;
telur bubuk; telur cair; telur cair utuh (tanpa cangkang); telur ikan olahan; telur ikan, diolah; telur olahan; telur puyuh; telur
rebus; telur unggas dan produk telur; telur yang diawetkan; telur yang dikeringkan; telur*; telur, diolah; telur, susu, dan produk
susu; tempura daging; tempura telur; tempura yang berisi campuran sayuran dan makanan laut (Kakiage); tepung ikan untuk
makanan manusia; terrines (hidangan berbahan dasar ikan); terrines sayuran; tiraditos (Ikan laut yang dipotong, hidangan
khas peru]; topping bukan dari susu untuk makanan, yaitu, topping berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang; topping dan isi
berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping dan isi yang
terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan penutup, gula-gula,
pastry dan produk roti; topping untuk makanan yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti
kelapa sawit; unggas, tidak hidup; whey bubuk; yakitori (daging ayam yang ditusuk khas Jepang); yoghurt berdasarkan
pengganti susu; yoghurt rasa buah; yoghurt tanpa kandungan susu; yoghurt terbuat dari susu kambing; yoghurt untuk
membuat custard; yogurt rendah lemak; yogurt tanpa lemak; yogurts rasa buah; zaitun (buah), diolah; zaitun diisi dengan keju
feta dalam minyak bunga matahari; zaitun diisi dengan pesto dalam minyak bunga matahari; zat lemak untuk pembuatan
lemak dan minyak yang bisa dimakan; zat lemak untuk pembuatan lemak yang bisa dimakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:03:14
540   EtiketDID2022085026

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Tapan, RT/RW 05/05 Ds. Bakung, Kec. Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa
Timur, 66154

ATIK PURWATININGSIH
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Qimira
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Emas, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue kering (pastri); Kue semprong; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Makanan dengan bahan dasar terigu;

makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan
dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; kue kering; kue kering kastengel; kue, biskuit, kue
kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:03:17
540   EtiketDID2022085027

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ds. Sumberagung RT 01 RW 02 Kec. Gandusari Kab. Blitar, Kabupaten Blitar, Jawa
Timur, 66187

RAVIKA IDA ROSITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WiRoDH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet kartu kulit; Dompet rajut; Tas Kulit; Tas bahu; Tas dokumen; Tas kurir; Tas pria; Tas-tas; dompet; dompet kartu

nama; dompet katalog; dompet kecil; dompet kosmetik; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi; dompet kunci;
dompet saku; dompet serbaguna [tas]; dompet wanita; tas; tas *; tas belanja; tas dan dompet kulit; tas jinjing; tas kerja; tas
lipat; tas rajut; tas santai; tas sekolah; tas tangan; tas tangan kecil [dompet]; tas travel; tas wanita; tas-tas kantor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:03:38
540   EtiketJID2022085028

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Yulius Usman IV/5, Kelurahan Kasin, Kota Malang, Jawa Timur
PT BIN AUF INTERNASIONAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bin Auf
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pelayanan ibadah haji dan umroh; jasa menyelenggarakan perjalanan haji dan umroh; jasa pemandu wisata; jasa

perjalanan wisata; konsultasi di bidang perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata yang disediakan oleh pusat panggilan
telepon dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata; layanan pemandu
wisata perjalanan pribadi; melakukan perjalanan wisata wisata dengan bus; melakukan tur perjalanan wisata; melakukan
wisata jalan-jalan dengan pesawat terbang; memberikan informasi perjalanan wisata; memberikan informasi perjalanan
wisata, melalui Internet; memberikan informasi tentang perjalanan dan wisata perjalanan; mengatur dan melakukan wisata
kayak untuk tujuan perjalanan; mengatur dan memesan ekowisata dan ekowisata melalui situs web; mengatur dan memesan
kunjungan dan tur perjalanan wisata; mengatur dan memesan perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata; mengatur dan
memesan tur bus wisata kota; mengatur dan memesan tur perjalanan wisata; mengatur kunjungan bagi wisatawan; mengatur
kunjungan, perjalanan sehari, dan perjalanan wisata; mengatur perjalanan sehari, perjalanan liburan dan wisata perjalanan
wisata; mengatur tur bus wisata kota dan wisata tamasya lainnya menggunakan alat transportasi; mengatur tur perjalanan
wisata; menyediakan kendaraan untuk wisata dan perjalanan; merencanakan dan mengatur tur wisata keliling dan wisata
sehari===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:04:32
540   EtiketDID2022085029

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pertahanan 1 No.7, Kel. Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan,
Sumatera Utara., Kota Medan, Sumatera Utara

PT. ASIA SAKTI WAHID FOODS MANUFACTURE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: S.H., Kartika Binakasih
Abdullah Loetfi & Co, Jalan Raden Saleh No. 51A Cikini, Menteng Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fit Crackers
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, kuning, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biskuit (manis atau gurih); Biskuit renyah dengan Krim; Chocolate chip cookie; Kue kering (pastri); Produk-produk kakao ;

Wafer (kue); biji cokelat; biskuit; biskuit gula; gula; gula-gula; kopi; kue kering; kue mentega; produk cokelat; roti*; teh; tepung*;
wafer; wafer gulung [cookies]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:05:08
540   EtiketDID2022085030

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Manggis Blok C/1C, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan
Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11180

Christina Sutrisno

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KBDFANS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adaptor AC untuk game dengan tampilan kristal cair; Adaptor USB; Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon

genggam; Alat pengisi daya untuk smartphone; Anti gores; Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Baterai ponsel (baterai isi
ulang); Baterai tambahan untuk smartphone; Baterai untuk telepon genggam; Braket untuk ponsel; Casing (wadah) dari kulit
untuk komputer tablet; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon genggam; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon pintar;
Casing komputer; Gelang lengan khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik pribadi, yaitu, untuk smartphones; Headphone
dan sumbat telinga (ear buds); Headset amplifier dengan fitur audio link ke smartphones; Headset komunikasi; Hub USB; I-
Ring untuk ponsel genggam; Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel selular; Kartu USB; Kasing
ponsel; Konektor ponsel untuk kendaraan; Lapisan film pelindung dalam bentuk kristal cair untuk telepon pintar; Monopod
digunakan untuk mengambil foto yang diletakkan pada smartphone atau kamera yang berada di luar jangkauan normal
tangan; OTG (Alat untuk menggunakan usb atau flashdisk pada handphone); Pegangan untuk diadaptasikan pada telepon
genggam; Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel; Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel,
tablet elektronik dan perangkat PDA; Pelindung layar anti cahaya/sinar biru; Pelindung layar anti silau; Pembaca kartu USB;
Pengisi baterai portabel untuk ponsel; Pengisi daya; Pengisi daya USB yang disesuaikan untuk soket pemantik rokok pada
mobil; Pengisi daya baterai ponsel; Pengisi daya baterai ponsel pintar; Pengisi daya baterai ponsel untuk digunakan di
kendaraan; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan dalam kendaraan; Pengisi daya baterai untuk telepon
seluler; Pengisi daya cepat untuk digunakan didalam mobil; Pengisi daya eksternal untuk digunakan dengan komputer,
komputer tablet, perangkat seluler dan telepon seluler; Pengisi daya super cepat (nirkabel); Pengisi daya untuk baterai;
Pengisi daya untuk perangkat elektronik; Pengisi daya usb untuk perangkat elektronik; Pengisi daya usb untuk ponsel; Pengisi
daya yang dapat dibawa kemana-mana; Penguat Headset untuk telepon seluler; Penstabil dan penopang komputer  tablet dan
ponsel pintar yang dapat disesuaikan; Penutup untuk telepon; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman
tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara
dan video portabel; Penyangga yang diadaptasi untuk komputer, laptop, dan komputer tablet; Peralatan pembatal kebisingan
dan gema, yaitu, speaker audio dan headphone pembatal gema; Peralatan pengisi daya baterai; Perangkat keras USB;
Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks]; Power bank portabel; Sandaran penyangga yang diadaptasikan untuk
komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Sarung dan tas untuk computer portabel; Sarung pelindung untuk kartu
memori; Sarung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Sarung untuk peramban multimedia genggam; Saver
mobil (pengisi daya); Stand yang disesuaikan untuk ponsel; Tali Telepon Seluler; Tas khusus untuk ponsel; Telepon pintar
(smartphones) yang dipasang di pergelangan tangan; Tutup pelindung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon
mobile; USB pengisi daya; USB yang dapat dihubungkan dengan periferal komputer; adaptor daya; adaptor kabel; adaptor
listrik; adaptor stereo mobil; adaptor untuk laptop; aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan
earphone (earphone pads), dan kabel ekstensi earphone (earphone cases); aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone
(earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan sarung earphone (earphone cases); aksesoris headphone,
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yaitu, bantal headphone (headphone cushions), bantalan headphone (headphone pads), dan kabel ekstensi headphone;
aksesoris telepon seluler, yaitu
aksesoris handsfree, penutup
telepon seluler dan penutup muka
telepon seluler; aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; alas mouse; alas untuk mouse; alat input
komputer; alat pengisi baterai ponsel yang dapat dibawa; alat pengisi daya; alat pengisi daya baterai untuk kamera/kamera
digital; alat perluas untuk papan ketik, video dan mouse; bantalan pengisian nirkabel untuk smartphone; bantalan telinga untuk
headphone; base chargers untuk perangkat elektronik seluler; baterai dan alat pengisi daya baterai; baterai laptop; baterai
untuk ponsel; case diadaptasi untuk komputer; case diadaptasi untuk komputer netbook; case diadaptasi untuk komputer
notebook; casing dan cover untuk smartphone; casing dan kantong untuk menyimpan kacamata dan kacamata hitam; casing
telepon seluler; casing untuk perangkat elektronik seluler; casing untuk ponsel pintar; casing untuk ponsel pintar (smart
phones); casing, cover dan selongsong untuk menyimpan komputer tablet; casing, cover dan selongsong untuk menyimpan
laptop; charger mobil untuk perangkat yang digunakan untuk memanaskan tembakau; charger mobil untuk rokok elektronik;
cincin adaptor untuk lensa kamera; daya ponsel (baterai isi ulang); docking stations untuk perangkat elektronik seluler;
dudukan (stands) untuk perangkat elektronik seluler; dudukan disesuaikan untuk laptop; dudukan ponsel untuk kendaraan;
dudukan telepon genggam; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet; film pelindung diadaptasi untuk
smartphone; film pelindung diadaptasi untuk smartphone untuk melindungi tampilan kristal cair; film pelindung disesuaikan
untuk layar ponsel; film pelindung disesuaikan untuk layar ponsel pintar; film pelindung disesuaikan untuk telepon seluler; film
pelindung kristal cair untuk smartphone; film pelindung yang diadaptasi untuk ponsel pintar (smart phones); film pelindung
yang disesuaikan untuk layar ponsel cerdas; filter anti-silau untuk monitor komputer; flip cover untuk smartphone; gelang
(bands) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; headphone; headphone in-ear; headphone musik;
headphone peredam bising; headphone peredam bising untuk pekerja; headphone pribadi untuk digunakan dengan sistem
transmisi suara; headphone stereo; headset; headset handsfree untuk telepon seluler; headset nirkabel untuk digunakan
dengan smartphone; headset nirkabel untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet; headset stereo; headset tanpa
kabel untuk smartphone; headset untuk digunakan dengan konsol permainan video (video game); headset untuk komunikasi;
headset untuk telepon seluler; jam tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphone); kabel USB untuk
telepon genggam; kabel adaptor listrik untuk headset; kabel adaptor untuk headphone; kabel charger; kabel data; kabel data
untuk digunakan dalam komputasi; kabel daya; kabel daya mobil; kabel komputer; kabel konektor telepon seluler; kabel micro
USB; kabel sinkronisasi data; kabel untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; kasing dan penutup untuk
laptop; kasing dan penutup untuk pemutar MP3; kasing dan penutup untuk perangkat elektronik; kasing tahan air untuk ponsel
pintar; kasing untuk komputer tablet; kasing untuk laptop; kasus pelindung untuk asisten pribadi digital [PDA]; kasus pelindung
untuk pemutar MP3; kasus pelindung untuk telepon seluler; kemasan baterai eksternal yang dapat diisi ulang untuk digunakan
dengan perangkat elektronik seluler; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keyboard laptop; keyboard untuk
ponsel; keyboard untuk smartphone; keypad komputer; kit hands-free untuk telepon; komputer laptop; lanyard untuk
memegang kartu identitas yang disandikan; lanyard untuk tujuan keamanan untuk perlindungan jatuh; layar sentuh untuk
smartphone; membawa tas untuk komputer notebook; membawa tas yang disesuaikan untuk komputer; mikrofon handsfree
untuk ponsel; mount dinding untuk memasang perangkat elektronik seluler; mouse [periferal komputer]; mouse komputer
nirkabel; pelindung dan penutup untuk speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier dan headphone dan
earphone; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk peralatan televisi; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk perangkat
elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar kaca tempered diadaptasi untuk perangkat elektronik portabel
selain peralatan gaming; pelindung layar plastik disesuaikan untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming;
pelindung layar privasi disesuaikan untuk asisten digital pribadi [PDA]; pelindung layar privasi disesuaikan untuk laptop;
pelindung layar privasi disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar privasi disesuaikan untuk smartphone; pelindung layar
privasi disesuaikan untuk telepon seluler; pelindung layar tampilan untuk memberikan keteduhan dan privasi yang secara
khusus disesuaikan untuk perangkat elektronik; pelindung layar untuk perangkat seluler; pelindung layar untuk ponsel;
pelindung layar untuk telepon genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk asisten
digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk e-reader; pelindung layar yang
terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang
diadaptasi khusus untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk kamera;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari
kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus
untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat
dipakai; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel; pelindung layar
yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang
diadaptasi khusus untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polietilen tereftalat [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari polietilen tereftalat [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] khusus
diadaptasi untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk jam
tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar
yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang
terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari
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termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik
poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk smartphone; pelindung pergelangan; pelindung untuk telepon seluler;
pemegang hands-free untuk telepon seluler; pengeras suara nirkabel untuk di dalam rumah dan di luar rumah; pengganti
bantalan telinga untuk headphone; pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di kendaraan; pengisi daya baterai
untuk digunakan dengan telepon; pengisi daya baterai untuk komputer laptop; pengisi daya baterai untuk komputer tablet;
pengisi daya baterai untuk laptop, telepon genggam, komputer tablet, dan alat portabel yang diaktifkan USB lainnya; pengisi
daya baterai untuk ponsel; pengisi daya baterai untuk telepon genggam; pengisi daya baterai untuk telepon yang dapat
dibawa, komputer tablet dan komputer yang dapat dibawa; pengisi daya di mobil tanpa kabel; pengisi daya dinding; pengisi
daya eksternal; pengisi daya kompensasi baterai; pengisi daya tanpa kabel; pengisi daya tanpa kabel untuk telepon pintar;
pengisi daya untuk ponsel; pengisi daya untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; pengisian daya dan
perangkat manajemen daya untuk perangkat elektronik seluler; pengisian troli untuk tablet dan laptop; pengubah gender
[adaptor kabel]; pengubah gender dalam sifat adaptor listrik; penutup casing silikon untuk telepon seluler; penutup dan cases
pelindung untuk laptop; penutup debu untuk komputer, berbentuk; penutup pelindung yang disesuaikan untuk laptop; penutup
telepon genggam; penutup untuk asisten digital pribadi [PDA]; penutup untuk komputer tablet; penutup untuk laptop; penutup
untuk pemutar media portabel; penutup untuk smartphone; penutup untuk telepon selular; penutup vinil yang secara khusus
disesuaikan untuk ponsel, pemutar MP3, laptop, dan perangkat game; penyangga perangkat elektronik seluler; penyangga
ponsel pintar; peralatan elektronik yaitu headphone dan speaker; peralatan pengisi daya untuk perangkat yang dapat diisi
ulang; perangkat handsfree untuk telepon seluler; perangkat input untuk komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak input computer; perangkat lunak input untuk
telepon seluler; perangkat penghubung [docking stations]; perangkat penghubung computer dengan berbagai jenis port;
perangkat penghubung elektronik dengan berbagai jenis port; perangkat pengisian baterai elektronik dalam bentuk bantalan
pengisian nirkabel untuk digunakan dengan ponsel, tablet, dan perangkat seluler; power bank [baterai yang bisa diisi ulang);
sakelar untuk papan ketik, video dan mouse; sampul pelindung untuk agenda elektronik; sampul pelindung untuk palmtop;
sampul pelindung untuk pembaca buku elektronik; sampul pelindung yang jelas diadaptasi untuk asisten digital pribadi [PDA];
sampul untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet yang dapat dilipat terbalik; sandaran tangan untuk digunakan
dengan keyboard komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan
periferal komputer; sandaran tangan untuk pengguna mouse komputer; sarung  untuk laptop; sarung flip (flip vovers) untuk
telepon bergerak (mobile phones) yang memliki chip NFC; sarung pelindung untuk smartphone; sarung ponsel terbuat dari
kain atau bahan tekstil; sarung tangan kabel; sarung tangan realitas virtual elektronik; sarung telepon selular; sarung telepon
seluler; sarung/penutup untuk ponsel pintar (smart phones); screen guard telepon seluler; screen saver; smartphone dalam
bentuk arloji; smartphone modular; speaker untuk komputer; stasiun docking laptop; stasiun docking untuk pemutar musik
digital; stasiun docking untuk ponsel; stasiun dok dan adaptor untuk mengisi daya perangkat seluler dan baterai, yang
menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar, komputer, mouse, dan keyboard; stasiun dok
untuk pemutar MP3; stasiun dok untuk smartphone; tali (straps) untuk ponsel pintar (smart phones); tali (straps) untuk telepon
genggam (mobile phones); tali (straps) untuk  telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; tali kamera; tali ponsel;
tas dan sarung khusus yang disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler; tas disesuaikan untuk komputer; tas disesuaikan
untuk komputer tablet; tas disesuaikan untuk laptop; tas kantor (briefcases), ransel (backpacks) dan tas jinjing (carrying cases)
untuk perangkat elektronik seluler; tas komputer; tas yang didesain untuk komputer laptop; tempat khusus untuk menyimpan
laptop dan notebook; tempat pelindung untuk ponsel; tempat pengisian untuk perangkat elektronik; tempat untuk smartphone;
tempat untuk telepon genggam; tempat, sarung atau kantong pengisi daya yang dapat dibawa-bawa untuk perangkat
elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; tempat, sarung atau kantong pengisi daya yang dapat dibawa-bawa
untuk rokok elektronik; tempat/casing (cases) kulit untuk telepon bergerak (mobile) yang memiliki chip NFC; tongkat selfie
digunakan sebagai aksesori smartphone; tongkat selfie disesuaikan untuk ponsel; tongkat selfie untuk digunakan dengan
smartphone; tongkat selfie untuk ponsel; tutup pelindung dan casing untuk computer tablet dan perangkat mobile; tutup
pelindung dan kasing untuk komputer tablet; tutup pelindung dan tempat untuk alat penyimpanan data; tutup pelindung jelas
diadaptasi untuk pemutar MP3; tutup pelindung jelas diadaptasi untuk telepon seluler; tutup pelindung untuk smartphone; tutup
pelindung untuk telepon genggam; tutup pelindung yang diadaptasi untuk smartphone===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:05:12
540   EtiketJID2022085030

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kapuk Kamal Raya No. 32a, Kelurahan  Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan ,
Jakarta Utara , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

PT. Harum Berkah Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Monica Maria Loppies S.H.,
Taman Buaran Indah III jalan Buaran Perkasa Blok B1 No 9 Klender

740

Nama Merek
Tipe Merek :

:  LUST.TRÉS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan niaga televisi; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel,

layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Layanan
bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen usaha dan
operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut menyediakan
manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan online untuk menghubungkan
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pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan pemesanan online terkomputerisasi; Layanan perantara bisnis; Layanan
toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial,
masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan
mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Manajemen Usaha; Pengiklanan
penjualan melalui pos; Penyebaran bahan untuk iklan; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan,
manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Toko parfum; Toko yang
menjual kosmetik; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan radio; jasa promosi yaitu distribusi voucer hadiah untuk
keperluan promosi dan komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya dan
melalui internet; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; klan radio; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan
televisi; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa perdagangan; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara
online; Manajemen Usaha; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); administrasi program loyalti
konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi usaha; jasa
pemasaran; jasa periklanan; layanan agen informasi komersial; layanan pemrosesan data online; pencarian data dalam
komputer untuk pihak lain; pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain);
pengoptimalan lalu lintas situs web; pengumpulan informasi melalui database komputer; penulisan teks publisitas; penyebaran
bahan iklan; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan ruang iklan;
promosi penjualan (untuk orang lain); publikasi naskah publisitas/iklan; publikasi teks publikas; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya  interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan
pemesanan online; memberikan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; pemasaran melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya, dan melalui internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token),  voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; penyediaan informasi bisnis; penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; promosi
penjualan (untuk orang lain); promosi usaha; publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik;
publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:05:27
540   EtiketDID2022085031

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Semail, RT05/000 Bangunharjo Sewon Bantul, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta,
55791

Suko Triyono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ORIFLAKES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pati termasuk pati yang dimodifikasi untuk makanan; pati untuk makanan dan minuman; sereal bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:05:42
540   EtiketDID2022085032

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tambakberas RT. 004 RW. 001, Kel/Desa. Tambakberas, Kec. Cerme, Kab. Gresik,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur

DR. TITIK ERNAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anton Budiman S.H.
Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430  Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KRISERNA KLINIK KRISNA SKINCARE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; gel kosmetik; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik dan

perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif [make-up];
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk pemakaian di rambut;
kosmetik untuk penggunaan pribadi; krim dan lotion kosmetik; sabun kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan pelindung
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matahari kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:05:54
540   EtiketDID2022085033

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum BSD L 15/12 Sektor XIV/4, RT. 005/RW. 009, Kelurahan Lengkong Gudang,
Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15321, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15321

Raja Muhammad Fauzi Hariansyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: nyoYa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman kacang kedelai, selain pengganti susu; Minuman sari kedelai; minuman berbahan dasar beras dan kedelai,

selain pengganti susu; minuman berbahan dasar kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar kedelai, selain
sebagai bahan pengganti susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:06:54
540   EtiketDID2022085034

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Batu Zamrut no 53 RT 09 RW 10, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13210

Ayu Puspita

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kanana
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jahe ale; Jus lemon [minuman]; Lemon (sirup); Minuman berbahan dasar madu, tanpa alkohol; Minuman jeruk nipis dan

sereh; ale; bir jahe; jus jeruk nipis (sirup); minuman nabati; sirup rempah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:08:00
540   EtiketDID2022085035

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Satrio Tower Lantai 22 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav C4, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12950

PT. LANIROS DIAN PHARMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pro Sensor Plus
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat diagnosa untuk keperluan medis; Alat uji untuk keperluan medis; Jarum suntik medis; Rapid test===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:08:41
540   EtiketJID2022085036

730 Nama Pemohon : Aisyah Nuryanti,SE

Halaman 513 dari 1015



Alamat Pemohon : Tj. selamat jl. tampok gg. seni I no.2 kec. sunggal Kab. Deliserdang, Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara, 20352

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ca'Ca Jamur
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah , putih, kuning , hijau dan warna peach untuk warna wajahnya
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa reservasi pemesanan untuk akomodasi dan makan; Jasa/layanan hotel,

restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi tentang
akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya; Layanan
reservasi untuk memesan makanan; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan
kudapan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan
keramahtamahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:08:49
540   EtiketDID2022085037

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Naripan No. 47, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
BENNY ABEDNEGO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HARMONY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Box bayi; boks untuk bayi; jemuran; keranjang, bukan dari logam; ranjang; sofa; tempat tidur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:11:23
540   EtiketDID2022085038

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mangga L-10, RT.005 RW.004, Kel/Desa Kepanjen, Kec. Jombang, Kab.
Jombang, Prov. Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

SUGENG, IR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Komplek Kebon Jeruk Megah Jl. Raya Perjuangan No. 11 C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HIJAU SUPER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, merah muda, hitam, hijau, putih, kuning, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan kimia perintis untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia pertanian; bahan kimia pertanian, kecuali fungisida,

herbisida, insektisida, dan parasitisida; pupuk; pupuk alami; pupuk anorganik; pupuk cair; pupuk organik; pupuk untuk
hidroponik; pupuk untuk tanah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:11:41
540   EtiketDID2022085039

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MALL AMBASADOR LT. 5 NO. 9F, JL. PROF. DR. SATRIO, KARET KUNINGAN,
SETIABUDI, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. MENN TEKNOLOGI INDONESIA

Halaman 514 dari 1015



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mennconnect.com  + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aparatus untuk penyimpanan data yaitu perangkat elektronik digital mobile dan wearable untuk penyimpanan file teks data

audio gambar dan video; Aplikasi intelligent operation  platform (aplikasi platform operasi cerdas); Chat dan email application (
software); File multimedia yang dapat diunduh berisi audio yang diautentikasi oleh token yang tidak dapat dipertukarkan [NFT];
Media yang direkam dan dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang
memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan,
dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi
seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan
membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel.; Mobile
game software; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah keuangan dan transaksi keuangan; Perangkat
lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak
komputer untuk menganalisa informasi pasar; Perangkat lunak komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan elektronik
untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak screen saver komputer untuk digunakan di bidang keuangan dan
perbankan; Perangkat lunak untuk POS (Point Of Sale) Terminal; Perangkat lunak untuk streaming audio visual dan konten
multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi global; Piranti lunak komputer e-commerce yang bisa diunduh yang
memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global;
Platform digital; Platform perangkat lunak yang digunakan untuk perdagangan emas secara daring/online (berbasis mobile
ataupun web) di bursa berjangka; Software aplikasi komunikasi melalui internet; Software penyimpanan database untuk
kegiatan jual-beli dan pembayaran; Software untuk survey; alat dan instrumen multimedia; aplikasi perangkat lunak [aplikasi]
untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; chatbot [perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mensimulasikan percakapan]; detektor untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; perangkat keras dan lunak
komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna Internet untuk mencari konten dan data audio di berbagai platform;
perangkat keras jaringan area lokal [LAN]; perangkat keras komputer; perangkat keras untuk pemrosesan data; perangkat
komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; perangkat lunak; perangkat lunak
aplikasi komputer untuk mengakses dan berpartisipasi di platform media sosial; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
streaming konten media audio-visual melalui internet; perangkat lunak aplikasi mobile untuk memperoleh, mengatur dan
pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak komputer (software) untuk media
pembelajaran; perangkat lunak komputer e-commerce yang dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan
transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan
dompet seluler blockchain; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam membuat dan mendesain situs web; perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat lunak komputer untuk
melacak dan mengevaluasi pelanggan dan kelakuan pribadi sehubungan dengan keputusan untuk membeli; perangkat lunak
komputer untuk membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk memperoleh, mengatur dan
pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi perangkat audio dan video; perangkat
lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk
pembuatan firewall; perangkat lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat lunak komputer
untuk transmisi pesan suara dan video; perangkat lunak komunikasi komputer untuk memungkinkan pelanggan mengakses
informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank; perangkat lunak komunikasi komputer yang mengizinkan pelanggan
untuk mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank.; perangkat lunak kontrol orangtua (parental control
software); perangkat lunak lintas platform; perangkat lunak pembuktian keaslian; perangkat lunak penyaringan kredit;
perangkat lunak perpesanan internet; perangkat lunak telekomunikasi; perangkat lunak untuk TV pintar (aplikasi); perangkat
lunak untuk diagnostik dan pemecahan masalah; perangkat lunak untuk mengakses dan menelusuri database online dan situs
web; perangkat lunak untuk menyediakan platform perdagangan online untuk aset digital; perangkat lunak virtual reality untuk
pelatihan pilot; platform berbasis website dan aplikasi; platform perangkat lunak komputer terkait dengan sistem pengaturan
transportasi; program komputer untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; publikasi multimedia yang dapat
diunduh; server komunikasi [perangkat keras komputer]; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang pendidikan;
software simulasi pelatihan virtual reality di bidang teknologi informasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:12:27
540   EtiketDID2022085040

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pertahanan 1 No.7, Kel. Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan,
Sumatera Utara., Kota Medan, Sumatera Utara

PT. ASIA SAKTI WAHID FOODS MANUFACTURE

Halaman 515 dari 1015



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: S.H., Kartika Binakasih
Abdullah Loetfi & Co, Jalan Raden Saleh No. 51A Cikini, Menteng Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUTR CRACKERS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biskuit (manis atau gurih); Biskuit renyah dengan Krim; Chocolate chip cookie; Kue kering (pastri); Produk-produk kakao ;

Wafer (kue); biji cokelat; biskuit; biskuit gula; gula; gula-gula; kopi; kue kering; kue mentega; produk cokelat; roti*; teh; tepung*;
wafer; wafer gulung [cookies]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:13:35
540   EtiketDID2022085041

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

Matsui Koshi Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mirfahry Hafiz S.H., M.H.
Elevate Law Office, Ruko Zena at the Mozia Blok M1 No. 5, Jl. Bumi Botanika, BSD
City, Pagedangan, Kab. Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUBLY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air berkarbonasi; Air botolan; Bir; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu, soda; Minuman bersoda; Minuman isotonik;

Minuman ringan berkarbonasi; Minuman sari buah; Minuman sari kedelai; Minuman sari sayuran; Minuman sayuran;
Minuman-minuman yang tidak beralkohol; Sediaan untuk membuat air mineral; Sediaan untuk membuat minuman; air mineral;
air mineral [minuman]; air mineral berkarbonasi; air mineral dengan rasa; air minum; air minum dengan rasa; air soda; air soda
(berkarbonasi); es teh berkarbonasi dan tanpa karbonasi (minuman non-beralkohol); jus; jus anggur; jus buah; limun; minuman
berbahan dasar buah beku; minuman berenergi; minuman berkarbonasi beku; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman
berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman buah; minuman buah beku; minuman buah dan jus buah; minuman cola; minuman
dengan kadar alkohol rendah; minuman jus anggur, tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol; minuman yang diperkaya nutrisi;
sediaan untuk membuat air berkarbonasi; sirup; smoothie; soda krim; soda pop===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:14:29
540   EtiketDID2022085042

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERKANTORAN CEMPAKA PUTIH, JL. LET. JEND. SUPRAPTO NO. 160 BLOK A
9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10640

PT. ALSHARIF JAYA GRUP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COCO JAYA COAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : COCO = Coconut (Kelapa), JAYA COAL = Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Oren
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Arang untuk Hookah dan BBQ; Arang untuk hookah; arang [bahan bakar]; arang untuk digunakan sebagai bahan bakar;

bongkahan arang; bongkahan arang [bahan bakar]; briket; briket arang; briket kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:15:13
540   EtiketDID2022085043

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ds. Jabung RT 02 RW 01 Kec. Talun Kab. Blitar, Kabupaten Blitar, Jawa Timur,
66183

BADIATUN NA'IMAH

Halaman 516 dari 1015



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tantissimi Craft
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam-Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet rajut; Tas bahu; Tas jinjing terbuat dari kain; Tas pria; dompet; dompet kartu; dompet koin; dompet kosmetik;

dompet kunci; dompet saku; dompet wanita; koper dan tas jinjing; tas; tas jinjing; tas jinjing belanjaan; tas jinjing dan ransel;
tas jinjing serbaguna; tas kerja; tas serut; tas tangan; tas uang; tas wanita; tas-tas kantor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:15:20
540   EtiketDID2022085044

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Manggis Blok C/1C, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan
Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11180

Christina Sutrisno

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MELGEEK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adaptor AC untuk game dengan tampilan kristal cair; Adaptor USB; Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon

genggam; Alat pengisi daya untuk smartphone; Anti gores; Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Baterai ponsel (baterai isi
ulang); Baterai tambahan untuk smartphone; Baterai untuk telepon genggam; Braket untuk ponsel; Casing (wadah) dari kulit
untuk komputer tablet; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon genggam; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon pintar;
Casing komputer; Gelang lengan khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik pribadi, yaitu, untuk smartphones; Headphone
dan sumbat telinga (ear buds); Headset amplifier dengan fitur audio link ke smartphones; Headset komunikasi; Hub USB; I-
Ring untuk ponsel genggam; Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel selular; Kartu USB; Kasing
ponsel; Konektor ponsel untuk kendaraan; Lapisan film pelindung dalam bentuk kristal cair untuk telepon pintar; Monopod
digunakan untuk mengambil foto yang diletakkan pada smartphone atau kamera yang berada di luar jangkauan normal
tangan; OTG (Alat untuk menggunakan usb atau flashdisk pada handphone); Pegangan untuk diadaptasikan pada telepon
genggam; Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel; Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel,
tablet elektronik dan perangkat PDA; Pelindung layar anti cahaya/sinar biru; Pelindung layar anti silau; Pembaca kartu USB;
Pengisi baterai portabel untuk ponsel; Pengisi daya; Pengisi daya USB yang disesuaikan untuk soket pemantik rokok pada
mobil; Pengisi daya baterai ponsel; Pengisi daya baterai ponsel pintar; Pengisi daya baterai ponsel untuk digunakan di
kendaraan; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan dalam kendaraan; Pengisi daya baterai untuk telepon
seluler; Pengisi daya cepat untuk digunakan didalam mobil; Pengisi daya eksternal untuk digunakan dengan komputer,
komputer tablet, perangkat seluler dan telepon seluler; Pengisi daya super cepat (nirkabel); Pengisi daya untuk baterai;
Pengisi daya untuk perangkat elektronik; Pengisi daya usb untuk perangkat elektronik; Pengisi daya usb untuk ponsel; Pengisi
daya yang dapat dibawa kemana-mana; Penguat Headset untuk telepon seluler; Penstabil dan penopang komputer  tablet dan
ponsel pintar yang dapat disesuaikan; Penutup untuk telepon; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman
tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara
dan video portabel; Penyangga yang diadaptasi untuk komputer, laptop, dan komputer tablet; Peralatan pembatal kebisingan
dan gema, yaitu, speaker audio dan headphone pembatal gema; Peralatan pengisi daya baterai; Perangkat keras USB;
Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks]; Power bank portabel; Sandaran penyangga yang diadaptasikan untuk
komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Sarung dan tas untuk computer portabel; Sarung pelindung untuk kartu
memori; Sarung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Sarung untuk peramban multimedia genggam; Saver
mobil (pengisi daya); Stand yang disesuaikan untuk ponsel; Tali Telepon Seluler; Tas khusus untuk ponsel; Telepon pintar
(smartphones) yang dipasang di pergelangan tangan; Tutup pelindung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon
mobile; USB pengisi daya; USB yang dapat dihubungkan dengan periferal komputer; adaptor daya; adaptor kabel; adaptor
listrik; adaptor stereo mobil; adaptor untuk laptop; aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan
earphone (earphone pads), dan kabel ekstensi earphone (earphone cases); aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone
(earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan sarung earphone (earphone cases); aksesoris headphone,
yaitu, bantal headphone (headphone cushions), bantalan headphone (headphone pads), dan kabel ekstensi headphone;
aksesoris telepon seluler, yaitu
aksesoris handsfree, penutup
telepon seluler dan penutup muka
telepon seluler; aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; alas mouse; alas untuk mouse; alat input
komputer; alat pengisi baterai ponsel yang dapat dibawa; alat pengisi daya; alat pengisi daya baterai untuk kamera/kamera
digital; alat perluas untuk papan ketik, video dan mouse; bantalan pengisian nirkabel untuk smartphone; bantalan telinga untuk
headphone; base chargers untuk perangkat elektronik seluler; baterai dan alat pengisi daya baterai; baterai laptop; baterai

Halaman 517 dari 1015



untuk ponsel; case diadaptasi untuk komputer; case diadaptasi untuk komputer netbook; case diadaptasi untuk komputer
notebook; casing dan cover untuk smartphone; casing dan kantong untuk menyimpan kacamata dan kacamata hitam; casing
telepon seluler; casing untuk perangkat elektronik seluler; casing untuk ponsel pintar; casing untuk ponsel pintar (smart
phones); casing, cover dan selongsong untuk menyimpan komputer tablet; casing, cover dan selongsong untuk menyimpan
laptop; charger mobil untuk perangkat yang digunakan untuk memanaskan tembakau; charger mobil untuk rokok elektronik;
cincin adaptor untuk lensa kamera; daya ponsel (baterai isi ulang); docking stations untuk perangkat elektronik seluler;
dudukan (stands) untuk perangkat elektronik seluler; dudukan disesuaikan untuk laptop; dudukan ponsel untuk kendaraan;
dudukan telepon genggam; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet; film pelindung diadaptasi untuk
smartphone; film pelindung diadaptasi untuk smartphone untuk melindungi tampilan kristal cair; film pelindung disesuaikan
untuk layar ponsel; film pelindung disesuaikan untuk layar ponsel pintar; film pelindung disesuaikan untuk telepon seluler; film
pelindung kristal cair untuk smartphone; film pelindung yang diadaptasi untuk ponsel pintar (smart phones); film pelindung
yang disesuaikan untuk layar ponsel cerdas; filter anti-silau untuk monitor komputer; flip cover untuk smartphone; gelang
(bands) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; headphone; headphone in-ear; headphone musik;
headphone peredam bising; headphone peredam bising untuk pekerja; headphone pribadi untuk digunakan dengan sistem
transmisi suara; headphone stereo; headset; headset handsfree untuk telepon seluler; headset nirkabel untuk digunakan
dengan smartphone; headset nirkabel untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet; headset stereo; headset tanpa
kabel untuk smartphone; headset untuk digunakan dengan konsol permainan video (video game); headset untuk komunikasi;
headset untuk telepon seluler; jam tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphone); kabel USB untuk
telepon genggam; kabel adaptor listrik untuk headset; kabel adaptor untuk headphone; kabel charger; kabel data; kabel data
untuk digunakan dalam komputasi; kabel daya; kabel daya mobil; kabel komputer; kabel konektor telepon seluler; kabel micro
USB; kabel sinkronisasi data; kabel untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; kasing dan penutup untuk
laptop; kasing dan penutup untuk pemutar MP3; kasing dan penutup untuk perangkat elektronik; kasing tahan air untuk ponsel
pintar; kasing untuk komputer tablet; kasing untuk laptop; kasus pelindung untuk asisten pribadi digital [PDA]; kasus pelindung
untuk pemutar MP3; kasus pelindung untuk telepon seluler; kemasan baterai eksternal yang dapat diisi ulang untuk digunakan
dengan perangkat elektronik seluler; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keyboard laptop; keyboard untuk
ponsel; keyboard untuk smartphone; keypad komputer; kit hands-free untuk telepon; komputer laptop; lanyard untuk
memegang kartu identitas yang disandikan; lanyard untuk tujuan keamanan untuk perlindungan jatuh; layar sentuh untuk
smartphone; membawa tas untuk komputer notebook; membawa tas yang disesuaikan untuk komputer; mikrofon handsfree
untuk ponsel; mount dinding untuk memasang perangkat elektronik seluler; mouse [periferal komputer]; mouse komputer
nirkabel; pelindung dan penutup untuk speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier dan headphone dan
earphone; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk peralatan televisi; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk perangkat
elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar kaca tempered diadaptasi untuk perangkat elektronik portabel
selain peralatan gaming; pelindung layar plastik disesuaikan untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming;
pelindung layar privasi disesuaikan untuk asisten digital pribadi [PDA]; pelindung layar privasi disesuaikan untuk laptop;
pelindung layar privasi disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar privasi disesuaikan untuk smartphone; pelindung layar
privasi disesuaikan untuk telepon seluler; pelindung layar tampilan untuk memberikan keteduhan dan privasi yang secara
khusus disesuaikan untuk perangkat elektronik; pelindung layar untuk perangkat seluler; pelindung layar untuk ponsel;
pelindung layar untuk telepon genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk asisten
digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk e-reader; pelindung layar yang
terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang
diadaptasi khusus untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk kamera;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari
kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus
untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat
dipakai; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel; pelindung layar
yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang
diadaptasi khusus untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polietilen tereftalat [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari polietilen tereftalat [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] khusus
diadaptasi untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk jam
tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar
yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang
terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik
poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk smartphone; pelindung pergelangan; pelindung untuk telepon seluler;
pemegang hands-free untuk telepon seluler; pengeras suara nirkabel untuk di dalam rumah dan di luar rumah; pengganti
bantalan telinga untuk headphone; pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di kendaraan; pengisi daya baterai
untuk digunakan dengan telepon; pengisi daya baterai untuk komputer laptop; pengisi daya baterai untuk komputer tablet;
pengisi daya baterai untuk laptop, telepon genggam, komputer tablet, dan alat portabel yang diaktifkan USB lainnya; pengisi
daya baterai untuk ponsel; pengisi daya baterai untuk telepon genggam; pengisi daya baterai untuk telepon yang dapat
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dibawa, komputer tablet dan komputer yang dapat dibawa; pengisi daya di mobil tanpa kabel; pengisi daya dinding; pengisi
daya eksternal; pengisi daya kompensasi baterai; pengisi daya tanpa kabel; pengisi daya tanpa kabel untuk telepon pintar;
pengisi daya untuk ponsel; pengisi daya untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; pengisian daya dan
perangkat manajemen daya untuk perangkat elektronik seluler; pengisian troli untuk tablet dan laptop; pengubah gender
[adaptor kabel]; pengubah gender dalam sifat adaptor listrik; penutup casing silikon untuk telepon seluler; penutup dan cases
pelindung untuk laptop; penutup debu untuk komputer, berbentuk; penutup pelindung yang disesuaikan untuk laptop; penutup
telepon genggam; penutup untuk asisten digital pribadi [PDA]; penutup untuk komputer tablet; penutup untuk laptop; penutup
untuk pemutar media portabel; penutup untuk smartphone; penutup untuk telepon selular; penutup vinil yang secara khusus
disesuaikan untuk ponsel, pemutar MP3, laptop, dan perangkat game; penyangga perangkat elektronik seluler; penyangga
ponsel pintar; peralatan elektronik yaitu headphone dan speaker; peralatan pengisi daya untuk perangkat yang dapat diisi
ulang; perangkat handsfree untuk telepon seluler; perangkat input untuk komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak input computer; perangkat lunak input untuk
telepon seluler; perangkat penghubung [docking stations]; perangkat penghubung computer dengan berbagai jenis port;
perangkat penghubung elektronik dengan berbagai jenis port; perangkat pengisian baterai elektronik dalam bentuk bantalan
pengisian nirkabel untuk digunakan dengan ponsel, tablet, dan perangkat seluler; power bank [baterai yang bisa diisi ulang);
sakelar untuk papan ketik, video dan mouse; sampul pelindung untuk agenda elektronik; sampul pelindung untuk palmtop;
sampul pelindung untuk pembaca buku elektronik; sampul pelindung yang jelas diadaptasi untuk asisten digital pribadi [PDA];
sampul untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet yang dapat dilipat terbalik; sandaran tangan untuk digunakan
dengan keyboard komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan
periferal komputer; sandaran tangan untuk pengguna mouse komputer; sarung  untuk laptop; sarung flip (flip vovers) untuk
telepon bergerak (mobile phones) yang memliki chip NFC; sarung pelindung untuk smartphone; sarung ponsel terbuat dari
kain atau bahan tekstil; sarung tangan kabel; sarung tangan realitas virtual elektronik; sarung telepon selular; sarung telepon
seluler; sarung/penutup untuk ponsel pintar (smart phones); screen guard telepon seluler; screen saver; smartphone dalam
bentuk arloji; smartphone modular; speaker untuk komputer; stasiun docking laptop; stasiun docking untuk pemutar musik
digital; stasiun docking untuk ponsel; stasiun dok dan adaptor untuk mengisi daya perangkat seluler dan baterai, yang
menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar, komputer, mouse, dan keyboard; stasiun dok
untuk pemutar MP3; stasiun dok untuk smartphone; tali (straps) untuk ponsel pintar (smart phones); tali (straps) untuk telepon
genggam (mobile phones); tali (straps) untuk  telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; tali kamera; tali ponsel;
tas dan sarung khusus yang disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler; tas disesuaikan untuk komputer; tas disesuaikan
untuk komputer tablet; tas disesuaikan untuk laptop; tas kantor (briefcases), ransel (backpacks) dan tas jinjing (carrying cases)
untuk perangkat elektronik seluler; tas komputer; tas yang didesain untuk komputer laptop; tempat khusus untuk menyimpan
laptop dan notebook; tempat pelindung untuk ponsel; tempat pengisian untuk perangkat elektronik; tempat untuk smartphone;
tempat untuk telepon genggam; tempat, sarung atau kantong pengisi daya yang dapat dibawa-bawa untuk perangkat
elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; tempat, sarung atau kantong pengisi daya yang dapat dibawa-bawa
untuk rokok elektronik; tempat/casing (cases) kulit untuk telepon bergerak (mobile) yang memiliki chip NFC; tongkat selfie
digunakan sebagai aksesori smartphone; tongkat selfie disesuaikan untuk ponsel; tongkat selfie untuk digunakan dengan
smartphone; tongkat selfie untuk ponsel; tutup pelindung dan casing untuk computer tablet dan perangkat mobile; tutup
pelindung dan kasing untuk komputer tablet; tutup pelindung dan tempat untuk alat penyimpanan data; tutup pelindung jelas
diadaptasi untuk pemutar MP3; tutup pelindung jelas diadaptasi untuk telepon seluler; tutup pelindung untuk smartphone; tutup
pelindung untuk telepon genggam; tutup pelindung yang diadaptasi untuk smartphone===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:15:32
540   EtiketJID2022085045

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Satrio Tower Lantai 22 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav C4, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12950

PT. LANIROS DIAN PHARMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pro Sensor Plus
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Distributor alat kesehatan; Jasa distribusi; Jasa perdagangan besar (Distributor)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:17:43
540   EtiketJID2022085046

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kawung Nomor 01 Sondakan, Laweyan Surakarta, Kota Surakarta, Jawa
Tengah, 57147

Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: IKATAN ADVOKAT INDONESIA PERSAUDARAAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pelayanan kemasyarakatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:18:03
540   EtiketJID2022085047

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SOHO CAPITAL PODOMORO CITY, 19TH FLOOR, JL. LETJEN S. PARMAN KAV.
28, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. SIBER TEKNOLOGI ASIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JADI HACKER + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Instruksi; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pendidikan; Menyediakan informasi

mengenai pendidikan online; informasi pendidikan; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; layanan pelatihan di
bidang sistem keamanan data; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pembelajaran jarak jauh; memberikan
demonstrasi pendidikan; mengatur kursus pelatihan; pengajaran; publikasi materi pengajaran pendidikan; ujian pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:23:42
540   EtiketJID2022085048

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SOHO CAPITAL PODOMORO CITY, 19TH FLOOR, JL. LETJEN S. PARMAN KAV.
28, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. SIBER TEKNOLOGI ASIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JADI HACKER + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jaringan komputer dan layanan keamanan Internet; Jasa informasi komputer; Pemantauan keamanan dan peringatan

terhadap peretas di komputer; Penelitian di bidang keamanan siber; jasa konsultasi dan nasehat untuk sistem komputer;
keamanan, perlindungan, dan pemulihan TI; konsultasi keamanan komputer; konsultasi perangkat lunak komputer; layanan
keamanan data; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan analisis sistem komputer, analisis
ancaman keamanan komputer untuk melindungi data; memberikan informasi yang berkaitan dengan program komputer;
pemrograman program keamanan Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:24:24
540   EtiketDID2022085049

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Satrio Tower Lantai 22 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav C4, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12950

PT. LANIROS DIAN PHARMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sensor Plus
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat diagnosa untuk keperluan medis; Alat uji untuk keperluan medis; Jarum suntik medis; Rapid test===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:25:04
540   EtiketDID2022085050

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Wahyu Gang Bumi Putra RT.009 Kelurahan The Hok Kec. Jambi Selatan Kota
Jambi, Kota Jambi, Jambi, 36138

Yesi Novita Sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Angga Durian
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Es coklat durian; Kopi durian; Lempok Durian; Risoles durian mozarella; ketan durian; teh boba durian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:25:41
540   EtiketDID2022085051

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lingkungan Bogangin RT 03 RW 06 Ds Bajang Kec Talun Kab. Blitar, Kabupaten
Blitar, Jawa Timur, 66183

LUTFI FITASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Banjor
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pisang goreng; Pisang goreng dengan aneka toping; Pisang olahan; Sale pisang; getuk pisang; keripik pisang; molen

pisang; pisang crispy===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:28:42
540   EtiketDID2022085052

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Pucungsari Lor, RT/ RW 02/02, Slorok, Kec. Garum, Kabupaten Blitar, Jawa
Timur, 66182

INDRIATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AZ ZAHRA Collection
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu dan Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bros Batu Alam; Gantungan kunci; bros [perhiasan]; bros perhiasan; gantungan kunci; gantungan kunci non-logam;

gantungan kunci plastik; gelang; gelang manik; gelang manik kayu; kalung manik-manik kayu; manik-manik untuk digunakan
dalam pembuatan perhiasan; manik-manik untuk membuat perhiasan; manik-manik untuk perhiasan; perhiasan manik-manik
kayu===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:28:53
540   EtiketDID2022085053

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Taman Sari II No. 60, Kel. Maphar, Kec. Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

Daniel Spencer

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DALKOT PROJECTS + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH DAN MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Blues; Celana; Pakaian; Sweater; T-shirt; hoodies; jaket [pakaian]; kaos; sarung tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:29:32
540   EtiketJID2022085054

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Satrio Tower Lantai 22 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav C4, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12950

PT. LANIROS DIAN PHARMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sensor Plus
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Distributor alat kesehatan; Jasa distribusi; Jasa perdagangan besar (Distributor)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:30:13
540   EtiketDID2022085055

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

Matsui Koshi Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mirfahry Hafiz S.H., M.H.
Elevate Law Office, Ruko Zena at the Mozia Blok M1 No. 5, Jl. Bumi Botanika, BSD
City, Pagedangan, Kab. Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BABLY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air berkarbonasi; Air botolan; Bir; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu, soda; Minuman bersoda; Minuman ringan

berkarbonasi; Minuman sari buah; Minuman sari kedelai; Minuman sari sayuran; Minuman sayuran; Minuman-minuman yang
tidak beralkohol; Sediaan untuk membuat air mineral; Sediaan untuk membuat minuman; air mineral; air mineral [minuman];
air mineral berkarbonasi; air mineral dengan rasa; air minum; air minum dengan rasa; air soda; air soda (berkarbonasi); es teh
berkarbonasi dan tanpa karbonasi (minuman non-beralkohol); jus; jus anggur; jus buah; limun; minuman berbahan dasar buah
beku; minuman berenergi; minuman berkarbonasi beku; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa-
alkohol; minuman buah; minuman buah beku; minuman buah dan jus buah; minuman cola; minuman dengan kadar alkohol
rendah; minuman isotonik; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol; minuman yang diperkaya nutrisi;
sediaan untuk membuat air berkarbonasi; sirup; smoothie; soda krim; soda pop===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:30:59
540   EtiketDID2022085056

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Mutiara Villa Sepakat RT/RW: 004/001, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan
Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat 78124, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat, 78124

Mirani Mauliza

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIRANI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jel Penghilang Noda Jerawat; Krem Jerawat Non Medis; Lipstik berbentuk pasta; Losion pelindung sinar UV; Sediaan

perawatan kulit dan kosmetik; Semprotan pelembab wajah; Serum jerawat; Serum pencerah (kosmetik); body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran penggosok badan,
butiran penggosok wajah; kosmetik perawatan kulit; krim bibir; krim malam; krim non-obat untuk scrub wajah; krim siang;
losion untuk tubuh; masker kecantikan; masker kulit [kosmetik]; masker wajah; parfum; parfum dalam bentuk padat; parfum
dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; patch jerawat kosmetik; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak
mengandung obat; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; produk perawatan kulit yang tidak mengandung
obat; sabun cair; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit
tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; toner
wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:31:01
540   EtiketDID2022085057

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Pikatan RT 01 RW 05 Ds Pikatan Kec Wionodadi Kab Blitar, Kabupaten Blitar,
Jawa Timur, 66155

WIJI ASTUTIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PBB Bintang Barokah + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah - Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk Kompos; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan

holtikultura; kompos, pupuk kandang, pupuk; kotoran hewan (untuk pupuk); pupuk; pupuk alami; pupuk cair; pupuk hayati;
pupuk kandang; pupuk organik; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk
tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah; rabuk (pupuk) alam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 15:33:07
540   EtiketDID2022085058

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Blok Sindureja RT / RW 012/003, Halimpu Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon,
Jawa Barat

Gugun Gunawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Re-Black
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : reblack adalah produk untuk menghitamkan kembali dasboard kendaraan
591 Uraian Warna : Kuning dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Coating kaca mobil; Pengharum interior mobil; Pengkilap body mobil; Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan
abrasif; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; lilin mobil; pembersih karpet dengan pewangi;
sampo mobil; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan bahan
kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak;
sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang
perokok; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain;
sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil;
sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pewangi udara untuk mobil; semir mobil; tisu bayi diresapi dengan
sediaan pembersihan; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 16:25:51
540   EtiketDID2022085087

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Level Up, Jalan Sentra Raya Barat Kavling 2B Kawasan Summarecon
Bandung, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa
Barat 40295, Kota Bandung, Jawa Barat, 40295

PT Agate International, PT Melintas Cakrawala Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BATIQUE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau, Hitam, Kuning, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Program permainan komputer multimedia interaktif yang dapat diunduh; Program permainan online; Program permainan

video dan komputer; perangkat lunak komputer yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan pendidikan, penelitian
pendidikan dan tes psikologis; perangkat lunak untuk memutar video, komputer dan permainan online; program permainan
komputer; program permainan komputer dengan multipemain; program permainan komputer interaktif; program permainan
komputer online interaktif multi pemain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 16:26:09
540   EtiketDID2022085088

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Level Up, Jalan Sentra Raya Barat Kavling 2B Kawasan Summarecon
Bandung,
Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat
40295, Kota Bandung, Jawa Barat, 40295

PT Agate International, PT Melintas Cakrawala Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AJT Minigame
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Program permainan komputer multimedia interaktif yang dapat diunduh; Program permainan online; Program permainan

video dan komputer; perangkat lunak komputer yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan pendidikan, penelitian
pendidikan dan tes psikologis; perangkat lunak untuk memutar video, komputer dan permainan online; program permainan
komputer; program permainan komputer dengan multipemain; program permainan komputer interaktif; program permainan
komputer online interaktif multi pemain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 16:26:48
540   EtiketJID2022085089

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sarinah Lantai 10, Jl. MH. Thamrin No. 11, RT 008 RW 004, Kelurahan
Gondangdia, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350

PT. SARINAH
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sutejo S.H.,M.H.
Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 No. 36 A, RT. 13 RW. 5 Kel. Pasar Minggu Kec.
Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Anjungan Sarinah
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan penggunaan aplikasi seluler dan perangkat lunak komputer pribadi yang tidak dapat diunduh untuk membuat

komunitas virtual bagi pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, untuk memfasilitasi ulasan konsumen, dan untuk
terlibat dalam jejaring sosial dan komunitas di bidang kosmetik, perawatan kulit, serta produk dan layanan kecantikan.;
menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk mengelola partisipasi pengguna dalam tantangan
kesehatan dalam sifat/yang bersifat kompetisi yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran (wellness); menyediakan
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk membuat katalog kebiasaan
kesehatan di bidang nutrisi/gizi, kebugaran (fitness), kesehatan dan kebugaran (wellness)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 16:27:23
540   EtiketDID2022085090

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Johor 29; RT 002/RW 006; Kel/Desa Perak Timur; Kecamatan Pabean Cantian, Kota
Surabaya, Jawa Timur

Fatmah Cholid Bawazir, Michelle Christina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Wake Up Gorgeous
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hyaluronic serum; Losion dan serum; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Serum

Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum
leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik;
Vitamin C serum; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik);
serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut;
serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 16:28:56
540   EtiketDID2022085091

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Intiland Tower Suites Level 3, Jl. Panglima Sudirman Kav. 101-103, Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60271

PT. Pet Food Indoprima

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUVLY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Es krim untuk hewan peliharaan; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk hewan; Makanan Hewan Peliharaan;

Pakan hewan untuk menambah kekuatan; Sediaan untuk menggemukan hewan; [pasir sampah] aromatik untuk hewan
peliharaan; bahan makanan untuk hewan; bahan makanan untuk hewan laut; bahan makanan untuk hewan ternak; biji-bijian
untuk konsumsi hewan; biskuit hewan; hewan hidup; minuman untuk hewan; pakan yang diperkaya protein untuk pakan
hewan; pasir untuk toilet hewan peliharaan; susu bubuk untuk hewan; tempat tidur dan sampah untuk hewan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 16:32:35
540   EtiketDID2022085092

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gandaria VIII/14 RT/RW.011/001, Kramat Pela, Kebayoran Baru
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

BUDI SETIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IZZY'S STOCK + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Merah, hijau, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk layanan cloud

computing; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data;
perangkat lunak komputer untuk menghasilkan model keuangan; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data;
perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang
dirancang untuk memperkirakan biaya; perangkat lunak simulasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 16:32:54
540   EtiketDID2022085093

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL GUNUNG BAWANG RT/RW 031/013, Kota Singkawang, Kalimantan Barat
TJHIN LIONG KONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'Jolice
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub]

kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum
kecantikan (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); body scrub untuk keperluan
kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); krim non-obat
untuk scrub wajah; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; scrub krim tubuh; serum anti-penuaan untuk wajah;
serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; toner kulit; toner kulit non-obat;
toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 16:34:40
540   EtiketDID2022085094

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kelapa Tiga Gg Batas Dua No.16 RT 001/ 003, Kelurahan. Jagakarsa,
Kecamatan. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12620

Nur Ayunda

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapur Kecil Cahaya
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Cokelat, Hitam, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 16:41:22
540   EtiketDID2022085096

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Daan Mogot KM 18, Green Sedayu Bizpark Blok DM6 Nomor 2, Kalideres., Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11840

PT. WORCAS NUSANTARA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Iqbal Damanik S.H
Jl. Muwardi II No. 28 , RT.12/RW.3  Kelurahan Grogol Kec. Grogol petamburan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BARTO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah, Hijau, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan kue buah badam; Adonan makanan yang mengandung tepung; Agar-agar buah (gula-gula); Andewi (pengganti

kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Asam Sunti (bumbu; Bahan
campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan pemanis
untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan pengganti teh; Bahan pengikat saus; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa
kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin,
rasa labu dan rasa ayam kecap; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Baozi (roti isi); Bawang dayak kering (Bumbu); Beras; Beras
Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras padi liar; Beras
pratanak; Beras shirataki; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Beras; Kembang gula beku;
Muffins; Permen; bahan pengganti gula; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; brownies; campuran kue; campuran kue;
campuran panekuk; cokelat; es krim; es yang dapat dimakan; garam; gula; havermut; keripik jagung; keripik permen untuk
dipanggang; keripik tortilla; kopi; kue muffin; kue pretzel; kukis (kue kering); makanan ringan berbasis sereal; makaroni salad;
minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; pai; panekuk; permen karet kunyah;
pizza; produk-produk roti untuk makanan; puding; ragi*; rempah-rempah; roti berlapis; roti*; salad pasta; saus pasta; sereal
untuk sarapan; sirup panekuk; teh; wafel; Bihun tepung kacang instan; Biji kopi; Biji olahan digunakan sebagai bumbu; Biji-
bijian olahan yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang
(Kue tradisional); Biskuit coklat; Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka; Brownies Coklat; Bubuk dan campuran untuk
membuat saus daging dan saus kaldu; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat
minuman dengan bahan dasar kakao; Bubuk untuk membuat roti; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; minuman
berbasis cokelat dengan susu; minuman berbasis kopi yang mengandung susu; minuman cokelat dengan susu; minuman
kakao dengan susu; minuman kopi dengan campuran susu; susu coklat.; Bubur nasi ayam; Bumbu; Bumbu Acar Kuning;
Bumbu Asam Padeh; Bumbu Ayam Goreng Kuning; Bumbu Ayam Goreng ; Bumbu Ayam Hainan; Bumbu Ayam Kalasan;
Bumbu Ayam Panggang; Bumbu Ayam Saos Inggris; Bumbu Ayam goreng Tumbar; Bumbu Ayam goreng canton; Bumbu
Bacem ( Tahu dan Tempe ); Bumbu Bakso; Bumbu Bekicot Goreng; Bumbu Bicap; Bumbu Garang Asem Daging; Bumbu
Gulai; Bumbu Kacang; Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu Karedok/ Terancam; Bumbu Kebuli; Bumbu Krengsengan; Bumbu
Lontong Balap; Bumbu Mie Aceh; Bumbu Nasi Goreng Aceh; Bumbu Nasi Goreng Jawa; Bumbu Pepes; Bumbu Rujak Cingur;
Bumbu Sambel Goreng; Bumbu Sate Ayam; Bumbu Sate lilit; Bumbu Sayur Asin Petis; Bumbu Semanggi; Bumbu Soto Mie;
Bumbu Soto Udang; Bumbu Tahu Campur; Bumbu Tahu Telur; Bumbu Tem Ayam Obat; Bumbu Urap Urap; Bumbu ayam
ngohiong; Bumbu baikut goreng; Bumbu dari buah-buahan; Bumbu ikan bakar; Bumbu instan bubuk; Bumbu kue; Bumbu
masak (moto); Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pasta; Bumbu pecel; Bumbu
pindang bandeng; Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Bumbu yang diawetkan; Bumbu-
bumbu masak dari tanaman; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi
yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Bumbu ayam goreng; Bumbu ayam kecap; Bumbu bakmoy; Bumbu bali;
Bumbu empal goreng; Bumbu kari singapura; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas; Bumbu nasi uduk;
Bumbu sop buntut; Bumbu sop merah; Bumbu sop ayam; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Cairan berbumbu untuk
merendam makanan; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Campuran beras coklat dan hitam; Campuran minuman
berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Campuran tepung; Campuran untuk roti; Campuran-
campuran untuk membuat kue; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Chai masala / minuman teh yang dicampur
rempah; Cincalok (Bumbu); Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline yang
diisi dan tidak diisi, permen; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Cuka dari sherry; Cuka hitam Cina; Cuka
quince (buah); Daun Mint Kering (bumbu); Daun jeruk purut kering (bumbu); Daun mint (bumbu); Daun pandan kering
(bumbu); Daun salam kering (bumbu); Daun salam koja kering (bumbu); Daun sirih kering (rempah-rempah); Ekstra herbal
(bumbu); Ekstrak coklat; Ekstrak kopi malt; Ekstrak rempah-rempah; Enchilada [roti isi]; Es coklat durian; Es krim buatan; Es
krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Extrac nira kelapa
(bumbu); GIS (bahan pemekar roti); Gambir (Rempah-Rempah); Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari
tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gula
-gula (mesis) untuk menghias kue; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Gula
halus untuk glasir; Gula nira kelapa; Gula semut; Gula sirup; Gula tetes untuk makanan; Gula, pemanis alami, saus pelumur
(glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Gula-gula beku yang mengandung es krim; Gula-gula beku yang
mengandung yoghurt; Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); Gula-gula berwarna hitam; Gula-gula kacang; Gulai Pisang;
Gulali; Hasil produksi Madu; Hasil produksi coklat; Hasil produksi penggilingan tepung; Hiasan roti yang dapat dimakan;
Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi;
KERUPUK NASI PORANG; KOPI PORANG; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk
diseduh; Karamel gula-gula; Kelapa Gongseng (bumbu); Kembang gula beku; Kembang gula yang dibekukan dengan perasa
teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan;
Keningar (bumbu dapur); Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kerupuk kopi; Ketan
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bumbu; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Kopi Aceh; Kopi Bubuk dalam kantong tetes; Kopi Instan disajikan dengan paket satuan;
Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum
diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan
penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kremes dari tepung; Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue
Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji
Ketapang; Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bugis Betawi; Kue
Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro;
Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue Engkak Medok;
Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue Jungkong; Kue
Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue
Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis
Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis;
Kue Manan Samin; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue
Padamaran; Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri Kandis;
Kue Putu; Kue Putu Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue
Semprit Desa; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Susu;
Kue Talam; Kue Tat; Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika ambon; Kue
choco ball; Kue daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue eccles; Kue keranjang; Kue
kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue lumpia; Kue mentega
Denmark; Kue mochi; Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue semprong; Kue spiku; Kue
tambang; Kue tifor; Kue tradisional; Kue tradisional telur gabus; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark;
Kue-kue Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue lobak; Kuncup bunga pohon
caprier untuk pembuat saus; Kunyit putih bubuk (Bumbu); Lada hitam bubuk (bumbu); Lapisan gula; Lapisan gula (icing) untuk
kue; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Madu untuk Makanan manusia;
Madu zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan
beku terutama terdiri dari mie; Makanan berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar teh; Makanan berbahan dasar
tepung; Makanan dalam kaleng, alumunium kontener/alumunium foil maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan
lauk pauknya dengan tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan
makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan
dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan
bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan pasta farina; Makanan penutup berbahan dasar sereal
[kembang gula]; Makanan penutup terbuat dari nasi; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan ringan batangan yang
mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar beras
[kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan
ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis
dan rumput laut; Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan
ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan
dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji kering dan cair,
terutama terdiri dari pasta; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan yang dibuat terutama dari nasi,
pasta, atau mie; Makanan yang dibuat terutama dari pasta; Makanan yang mengandung tepung; Matcha / teh hijau dari jepang
[minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mesis (gula-gula); Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie Celor; Mie Gomak; Mie
Jalak Sabang; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Lidi (Lidi-lidian); Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie Tarempa; Mie
Terbang; Mie Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering (organik),
udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie kering untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi,
spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang dibekukan hingga ke bagian
dalam; Mie yang didinginkan; Mie yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan,
polong-polongan, atau sayuran; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Minuman Kopi Hawai;
Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh
oolong; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman berbahan
dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar;
Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan
teh herbal; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar
kopi, coklat dan teh; Minuman jahe (teh jahe); Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman teh berbahan dasar daun
kelor; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa alpukat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa cokelat; Minuman
teh berbahan dasar daun kelor rasa jahe; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa kopi jahe; Minuman teh berbahan
dasar daun kelor rasa latte; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Moccacino (minuman yang terdiri dari
bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi; Nasi Antah; Nasi Aron; Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar
Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi Ayam Betutu; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam
Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam Geprek Cabe Hijau; Nasi
Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi
Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng Mentega; Nasi Ayam Isi Buluh; Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam
Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Kecap; Nasi Ayam Kecombrang; Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam
Lada Hitam; Nasi Ayam Paniki; Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet; Nasi Ayam Pop; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi Ayam
Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi Ayam Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung
isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng tepung
original); Nasi BBQ Saus Jawa; Nasi Bakar Ayam; Nasi Balap Puyung; Nasi Begana; Nasi Bekepor; Nasi Berkat; Nasi Bola
Tuna; Nasi Burung Puyuh; Nasi Cakalang Cabai Hijau; Nasi Cakalang Rica Rica; Nasi Cakalang Suwir Pedas; Nasi Cakalang
Woku; Nasi Cakalang suwir kecombrang; Nasi Campur Bali; Nasi Cumi Cabe hijau; Nasi Cumi pedas; Nasi Daun Jeruk; Nasi
Dendeng Balado; Nasi Dendeng Batoko; Nasi Empal Daging; Nasi Gemuk; Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket
Ekonomi; Nasi Goreng Jawa; Nasi Goreng Kampung; Nasi Goreng Kecombrang; Nasi Goreng Oriental; Nasi Goreng Paket
Eksekutif; Nasi Goreng Parahyangan; Nasi Goreng Seafood; Nasi Goreng Sosis; Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi Goreng Teri;
Nasi Gulai Nangka; Nasi Ikan Asam Manis; Nasi Ikan Bakar Sambal Dabu; Nasi Ikan Dabu Dabu; Nasi Ikan Pesmol; Nasi Ikan
Saus Padang; Nasi Ikan Uilulia; Nasi Jagung; Nasi Jaha; Nasi Jhejhen dari Madura; Nasi Jinggo; Nasi Karage; Nasi Kari
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Ayam; Nasi Kari Sapi; Nasi Katsu; Nasi Kebuli; Nasi Kotaraja; Nasi Krengseng; Nasi Krengsengan Ayam; Nasi Kresengan
Mercon; Nasi Kuning; Nasi Lapola; Nasi Lemak Ayam; Nasi Lemak Khas Riau; Nasi Lemak Melayu; Nasi Liwet; Nasi Opor
Ayam; Nasi Padang; Nasi Pepes Ayam; Nasi Pepes Ayam Bali; Nasi Pepes Ikan; Nasi Pepes Tahu; Nasi Pepes Tempe; Nasi
Pepes Teri; Nasi Rames; Nasi Rames Bali; Nasi Rames Cirebon (Nasi Jamblang); Nasi Rames Gresik (Nasi Krawu); Nasi
Rames Gudek; Nasi Rames Nusantara; Nasi Rames Oriental; Nasi Rames Padang; Nasi Rames Pekalongan (Nasi Megono);
Nasi Rendang Ayam; Nasi Rendang Ayam Kacang Merah; Nasi Rendang Sapi; Nasi Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi
Sambal goreng Teri; Nasi Sapi Krengseng Mercon; Nasi Sapi Lada Hitam ; Nasi Sate Ayam; Nasi Semur Ayam; Nasi Semur
Daging Sapi; Nasi Subut; Nasi Telur Balado; Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Telur Dadar Padang; Nasi Tepeng; Nasi
Teriyaki; Nasi Terong Balado; Nasi Tuna Balado; Nasi Tuna Bumbu Bali; Nasi Tuna Pedas Kemangi; Nasi Tuna Saus Asam
Manis  ; Nasi Tuna Woku; Nasi Uduk; Nasi Ulam; Nasi Urap; Nasi Yakiniku; Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam,
ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan (kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Nasi coklat
sudah diolah dalam kemasan; Nasi dalam kemasan; Nasi goreng katsu; Nasi gurih Ayam penyet; Nasi gurih krengsengan
Mercon; Nasi gurih telur balado; Nasi hitam sudah diolah dalam kemasan; Nasi jepang sudah diolah dalam kemasan; Nasi
kepal; Nasi krengsengan mercon; Nasi krengsengan sapi; Nasi lemak; Nasi merah sudah diolah dalam kemasan; Nasi organik
sudah diolah dalam kemasan; Nasi untuk bubur; Nasi, pasta dan mie; Ngohiong (Bumbu); Ocha / teh jepang; Olahan yang
terbuat dari gula; Olesan berbahan dasar coklat; Olesan manis (madu); Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi
dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Panettone (roti manis); Pasta; Pasta cabai dalam minyak; Pasta cabe
untuk digunakan sebagai bumbu; Pasta kari hijau; Pasta kari masman; Pasta kari merah; Pasta kue; Pasta yang digabungkan
dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Pasta, saus dari lemak,
saus dan pelapis untuk penyedap makanan; Pembungkus pastry (kue); Pempek sambal (penganan khas jambi terbuat dari
adonan tepung tanpa ikan); Pengganti Saus Tiram; Penyedam makan (bumbu); Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari
untuk kue); Penyedap rasa dan aroma kopi; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Pepe (Kue Manis); Pizza
(roti); Pretzels (kue); Produk gula-gula dan kembang gula; Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan produk
kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Produk kue dan kembang gula; Produk makanan berbahan dasar
beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk untuk bumbu atau penyedap bahan
makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Produk zat tepung untuk makanan; Produk-
produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai; Puding dari telur, susu dan gula; Pulut Nasi; Quinoa dan sereal yang diolah
yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Rempah-rempah terbuat dari pohon berry; Roti Buaya; Roti
Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Mantau Goreng; Roti Mantau Kukus; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya
Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet;
Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis
hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke
dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar
manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti,
sandwich, biskuit; Saffron (rempah-rempah); Sage [bumbu]; Sagon (Kue); Sahi (Teh); Saus; Saus (bumbu masak), saus salad;
Saus Pico de Gallo; Saus Pizza; Saus Worcestershire; Saus ayam; Saus cabai pedas (sriracha); Saus celup berbahan dasar
coklat; Saus dalam kemasansauces in a pouch; Saus kacang kedelai; Saus kari kuning asam; Saus kari panang; Saus kental
untuk penambah rasa; Saus pasta panggang; Saus sayuran asam; Saus siap saji; Saus tom-yum; Saus untuk es krim; Saus
untuk memasak [bumbu masak]; Saus untuk pasta dan nasi; Saus untuk tumisan; Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan
aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan hidangan nasi; Sediaan
hidangan pasta; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan pasta; Sediaan rempah-rempah; Sediaan sayuran untuk
digunakan sebagai pengganti kopi; Sediaan untuk membuat ke dalam saus; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan
susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sediaan untuk
membuat saus kaldu; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Seduhan dari rempah-rempah; Sengkulun (Kue Tradisional);
Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Sereh kering (Bumbu); Spätzle (Pasta);
TEH DAUN PORANG; Taffy (gula-gula); Teh (bebas kafein) dengan pemanis tambahan; Teh Ginseng; Teh Jepang yang
terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh Oolong; Teh Tarik; Teh bunga tisane; Teh dan teh herbal; Teh daun kelor;
Teh daun sirsat; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal daun kelor; Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh
herbal yang mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh
rosela; Teh serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan
teh lain yang memiliki rasa; Temulawak bubuk (bumbu); Tepung Herbal; Tepung Jawawut; Tepung atau Serbuk dari daun
kelor; Tepung atau serbuk daun kelor untuk konsumsi; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung dari
daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung gaplek; Tepung gula; Tepung jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung
kentucky; Tepung ketan; Tepung panir; Tepung peyek; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung terbuat dari terigu, canola,
kedelai, jagung, quinoa, amaranth, spelt dan beras; Tepung untuk makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Thyme kering
untuk digunakan sebagai bumbu; Trufel coklat; Turkish delight (gula-gula); Wafer (kue); Yangko (kue moci); acar jahe [bumbu];
acar manis [bumbu]; adonan kue; adonan kue beku; adonan puff pastry (roti); adonan roti; affogato [minuman berbasis kopi
yang mengandung es krim]; air madu; almond berlapis gula; angel-hair (pasta); aroma untuk makanan/kue; asam [bumbu];
baguettes [Roti Prancis]; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bahan pengganti es krim berbahan
dasar kedelai; bahan pengganti gula; bahan pengganti kopi; bahan pengikat untuk es krim; bar gula-gula; barbari [roti datar];
bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih cincang [bumbu]; bawang putih olahan untuk
digunakan sebagai bumbu; bawang putih purée [bumbu]; bazlama (roti pipih turki); beras analog (Beras yang terbuat dari
singkong); beras hitam; beras ketan; beras putih; bibimbap [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan tambahan
sayuran dan daging sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran dan daging sapi]; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; biji
chuang chia [bumbu]; biji jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; biji kopi
berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; biji olahan untuk digunakan sebagai
bumbu; biji rami untuk keperluan kuliner [bumbu]; biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; biji wijen [bumbu]; bir pletok (minuman
rempah-rempah); biskuit gula; bola nasi ketan; bonbons terbuat dari gula; buah (gula-gula); bubuk anggur merah untuk
digunakan sebagai bumbu; bubuk cabai [bumbu]; bubuk campuran es teh; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk coklat;
bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; bubuk
mustard [rempah-rempah]; bubuk saus; bubuk soda kue; bubuk teh instan; bubuk untuk membuat es krim; bubur nasi; bubur
tepung beras; bumbu; bumbu berbasis ara kering; bumbu cabai; bumbu dan bumbu; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk
makanan dan minuman; bumbu dari bawang merah (condiment); bumbu kacang kedelai [penyedap]; bumbu kari; bumbu
makanan terutama terdiri dari saus tomat dan salsa; bumbu masak; bumbu nasi goreng; bumbu nasi kuning; bumbu olahan
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[bumbu]; bumbu opor; bumbu pasta; bumbu pasta kari; bumbu pasta laksa; bumbu pasta nasi ayam; bumbu rawon; bumbu
rujak; bumbu sayur asem; bumbu sayur lodeh; bumbu selain minyak esensial; bumbu semur; bumbu sop; bumbu taco; bumbu
taco [bumbu dan rempah-rempah untuk taco]; bumbu umami; bumbu yang dioles; bunga atau daun untuk digunakan sebagai
pengganti teh; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; béchamel [saus putih]; cabai kering [bumbu]; cabe (bumbu);
cabe jamu (bumbu); cakwe/cakue; callisons [gula-gula]; camilan jagung kembung rasa bumbu; campuran bumbu; campuran
bumbu kari; campuran bumbu kering untuk rebusan; campuran bumbu untuk rebusan; campuran es krim; campuran gula-gula
instan; campuran isian berbasis roti; campuran kopi; campuran kopi dan Chicory; campuran kopi hitam dengan susu panas;
campuran kue; campuran rempah-rempah; campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk
pasta; campuran saus; campuran saus [bumbu]; campuran sawi putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti kopi;
campuran untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk
membuat teh kombucha; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta;
campuran untuk sediaan saus; campuran-campuran untuk membuat produk-produk roti; canapés (makanan kecil dari roti
dengan toping); cengkeh (bumbu); cengkeh [rempah-rempah]; chapati [roti tidak beragi]; chestnut panggang dilapisi dengan
sirup [kembang gula]; chow mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie; chow-chow [bumbu]; chutney (saus) apel; chutneys
[bumbu]; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; coklat; coklat
batangan diisi; coklat bebas susu; coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat
panas; coklat pasta; coklat setengah manis; coulis buah [saus]; crab boil [bumbu]; cuka; cuka anggur; cuka apel; cuka arak;
cuka balsamik; cuka beras; cuka bir; cuka blackcurrant; cuka buah; cuka buah Kiwi; cuka buah kiwi; cuka delima; cuka hasil
penyulingan; cuka kelapa; cuka kental; cuka kesemek; cuka kombucha; cuka kurma; cuka malt; cuka palem; cuka putih; cuka
rasa; cuka raspberry; cuka sushi; cuka tebu; cuka tomat; cuka, saus [bumbu]; cuka, saus dan bumbu lainnya; daun sage
[bumbu]; daun stevia (pengganti gula); daun teh; daun teh, yang diproses; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat
untuk kue; dekorasi fondant untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari
gula-gula; dekorasi marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; dessert
mousses [gula-gula]; dressings for salad (saus); dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak teh untuk
keperluan kuliner; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; empadões veganos [kue vegan]; es
coklat; es gula-gula; es kopi; es krim; es krim berbahan dasar yogurt, es krim sebagai unsur utama; es krim buah; es krim dan
produk es krim; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim gateaux; es krim
mochi; es krim soft-serve (hidangan penutup); es krim sundae; es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim utamanya terdiri dari
yoghurt; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; es teh; esensi kopi; fa gao [kue bolu kukus]; flapjacks [kue
wajan]; focaccia [roti]; fondants [gula-gula]; fritters (kue) apel; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; gimbap
[hidangan nasi Korea]; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau
minuman; glasir madu treacle untuk ham; gnocchi berbasis tepung; gochujang [pasta cabai fermentasi]; gula; gula almond;
gula anggur; gula aren; gula batu; gula beku; gula bit; gula buah; gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula demerara; gula
gula non-obat; gula gula rasa; gula gula rebus; gula gula untuk menghias kue; gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kayu
manis; gula kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; gula kristal; gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula kristal untuk
keperluan kuliner; gula kurma; gula madu herbal; gula manis rebus; gula maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado;
gula pasir; gula pastilles (manisan); gula permen karet; gula rebus; gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila;
gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula; gula-gula (dekorasi kue); gula-gula bebas gluten; gula-gula buah;
gula-gula dalam bentuk beku; gula-gula dan dekorasi cokelat untuk pohon Natal; gula-gula dengan menggunakan teh; gula-
gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; gula-gula dingin; gula-gula non obat; gula-gula termasuk permen karet bukan
obat; gula-gula tidak mengandung obat; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; gula-gula untuk makanan; gula-gula untuk
produk yang dipanggang; harissa [bumbu]; hiasan berbahan dasar gula untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan;
hiasan kue yang dapat dimakan; hidangan kering beku dengan bahan utama pasta; hidangan pasta; hidangan penutup puding
berbahan dasar nasi; hidangan utama yang terdiri dari pasta atau nasi; ice cream bars [gula-gula]; injeolmi [kue beras ketan
yang dilapisi bubuk kacang]; intip (makanan terbuat dari nasi yang di goreng); irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; isi
berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; isi berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; isi
berbahan dasar custard untuk kue dan pai; isi cokelat untuk produk-produk roti; jahe [bumbu]; jahe bubuk untuk digunakan
sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti
udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jeli buah [gula-gula]; jeotgal [Bumbu Korea yang terbuat dari makanan laut asin dan
fermentasi]; jinten (bumbu); kacang (gula-gula); kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang dilapisi gula; kafein tambahan, yaitu,
konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kanji dr tepung jagung; kantong kopi, terisi; kantong teh; kapsul kopi
ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul teh, diisi; kapulaga (bumbu); kapulaga [bumbu]; karamel keras
berlapis gula; kari [rempah-rempah]; kasutera [kue bolu Jepang]; kayu manis [rempah-rempah]; kembang gula; kembang gula
beku berbahan dasar almond; kembang gula beku berbahan dasar kacang kedelai; kembang gula beku berbahan dasar
kacang mete; kembang gula beku berbahan dasar kacang polong; kembang gula beku berbahan dasar kelapa; kembang gula
beku berbahan dasar sereal; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; kemiri
(bumbu); keripik kacang (gula-gula); keripik nasi; kertas nasi yang bisa dimakan; kerucut untuk es krim; kerupuk nasi;
ketumbar (bumbu); ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut];
konsentrat sayuran digunakan untuk bumbu; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi
bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan;
kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu,
bahan pengganti kopi; krim-krim coklat; kue Kiam Ko Kwe; kue adonan goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bay tat
(khas bengkulu); kue bebas gluten; kue beku; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue beras dikukus (mi kao
pan); kue bohromrom (klepon aceh); kue bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue cinnamon; kue cokelat; kue
coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue frosting; kue gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue
jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kacang khas bagan siapiapi; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran);
kue keju; kue kelor; kue kering; kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering berbentuk kerang; kue kering
kastengel; kue krim; kue lapis talas bogor; kue lekker; kue lobi-lobi; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue
nougat; kue pai; kue panekuk; kue pang-pang; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri
salju; kue semprit; kue serabi; kue sereal; kue stik bawang; kue sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri;
kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar lemon; kue tar lezat; kue tar raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk
makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue widaran / bidaran; kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga;
kue yang mengandung serangga; kue yogurt beku; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis coklat dari
tepung keto; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; kulit kue; kulit pasta; kulit pastry puff (roti); lada [bumbu]; lada bubuk
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(bumbu); lapisan gula (frosting); lem yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; lembar pasta untuk lasagna atau
cannelloni; lemon serbat [gula-gula]; liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; lomper [roti pipih berbasis kentang]; madu; madu
Manuka; madu campuran; madu chancaca; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu mustard; madu
untuk makanan dan minuman; madu, madu sirup; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging,
ikan; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam kotak
yang terdiri dari nasi, dengan tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau tempura
jamur; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari nasi; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari pasta;
makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan beku terutama
terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan berbahan dasar tepung (SEMPOL); makanan
dari tepung; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji di kelas ini terutama terdiri dari
pasta atau nasi; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal;
makanan pencuci mulut dan gula-gula dingin dan beku; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan
(non-medis); makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan penutup es krim;
makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar
kopi probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan
berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar mie;
makaroni [kue kering]; matzo [roti tak beragi]; membalikkan gula; merica (bumbu); meringues (kue); mi dari tepung beras; mie
Cina; mie ayam; mie bebas gluten; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie gandum; mie goreng; mie hakka; mie instan; mie
instan Cina; mie kacang; mie kacang pati; mie kelor berwarna hijau; mie kering; mie kering bahan pengganti kopi; mie ramen;
mie sayur; mie soba; mie soba instan; mie somen; mie telur; mie tepung; mie udon; mie udon instan; mie yang mengandung
kelor; mie yang mengandung larva serangga; mie yang mengandung serangga; mie yang terbuat dari tanaman kelor; mie,
dimasak atau tidak dimasak; mille-feuilles (kue); minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan
toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu;
minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh;
minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh
dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh
ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus
buah atau jus sayuran; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kopi; minuman dari campuran
espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan
bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman jus ginseng menjadi teh
ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe
menjadi teh jahe; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi
espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan
air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman
yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman
berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan
rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau bumbu; minyak kopi; mirror
icing [mirror glaze] (sejenis kue); mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; mugi-cha
[teh barley panggang]; nasi ayam; nasi babat; nasi bakar; nasi bebek; nasi gembung; nasi goreng; nasi gulai /gule; nasi instan;
nasi kotak; nasi kuning; nasi rawon; nasi sayur medan; nasi tumpeng; nasi yang dimasak; nasi yang diperkaya; nasi, dimasak
atau tidak dimasak; nasi/lontong kikil; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang
mengandung selai kacang manis]; nurungji [kerak nasi hangus]; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi;
olesan cokelat untuk digunakan pada roti; olesan madu untuk ham; olesan serbat [gula-gula]; onigiri [bola nasi]; orecchiette
(pasta); oyaki dengan menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; paket makanan yang terdiri dari pasta
atau nasi; pala (bumbu); pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; pangsit berbasis tepung; papadum (roti renyah
pipih); pappardelle (pasta); paprika [bumbu]; parfait dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan teh hijau bubuk;
pasta almond; pasta asam jawa; pasta bawang putih [sambal]; pasta bebas gluten; pasta cokelat; pasta gandum; pasta jahe
[bumbu]; pasta kacang berbumbu digunakan sebagai bumbu; pasta kacang cabai pedas; pasta kacang kedelai [bumbu]; pasta
kacang miso; pasta kari; pasta kering; pasta kering dengan truffle; pasta kupu-kupu; pasta penuh; pasta penyedap pandan;
pasta permen [kembang gula]; pasta sayur [saus]; pasta segar; pasta segar dengan truffle; pasta soba; pasta telur; pasta
untuk sup; pasta wasabi; pasta yang mengandung larva serangga; pasta yang mengandung serangga; pasta, dimasak atau
tidak dimasak; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; pastilles gula berbusa; peach cobbler (kue); pelapis berbumbu; pemanis
menjadi pengganti gula; pemanis-pemanis coklat; pengganti es krim; pengganti kopi berbahan dasar chicory; penne (pasta);
penyedap [bumbu]; penyedap kopi; perasa kopi; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa sirup
untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa, selain minyak
esensial, untuk kue; perekat yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; permen [gula-gula]; permen bebas gula; permen
coklat; permen gula rebus; permen gula tanpa obat; permen karet [gula-gula]; permen karet bebas gula [gula-gula]; permen
rasa kopi.; persiapan kue yang mengandung larva serangga; persiapan kue yang mengandung serangga; pesto [saus]; petits
fours [kue]; piadina [roti datar]; polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; polong teh, diisi;
potongan gula kristal [gula-gula]; prem chutney (saus); pretzel [roti berbentuk simpul]; pretzel berlapis yogurt [gula-gula];
produk es krim; produk makanan yang mengandung terutama tepung; produk nasi untuk makanan; produk-produk kopi;
produk-produk roti untuk makanan; puding roti; puff pastry (roti); quesadillas [roti isi]; quiches (roti); ragi untuk pasta; ramen
[hidangan berbasis mie Jepang]; ramuan herbal diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu; remah roti; rempah-rempah;
rempah-rempah bubuk; rempah-rempah kari; rempah-rempah yang mengandung kelor; rhubarb pies (roti pai); rocoto paste
[bumbu]; roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti bagel beku; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti beku; roti berlapis; roti
berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti bir; roti bluder; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun
krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dari
tepung beras; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung
bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti kukus; roti kukus yang diisi dengan kacang merah; roti
maryam; roti multigrain; roti naan; roti oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba
dicelupkan kuah srikaya; roti pipih berbahan dasar kentang; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong
[roti keju]; roti soda; roti sosis gulung; roti sosis gulung segar; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*;
rugelach [kue kering]; rumput laut [bumbu]; rumput laut untuk digunakan sebagai bumbu; salad nasi; salad pasta; sambal

Halaman 531 dari 1015



oelek menjadi bumbu; sandwich es krim; sansho powder [bumbu lada Jepang]; saus; saus [bumbu]; saus [yang dapat
dimakan] [bumbu]; saus aioli; saus apel [bumbu]; saus asam manis; saus barbekyu; saus barbekyu maple; saus berbahan
dasar buah; saus berbasis bawang putih; saus berbasis tomat; saus bumbu; saus cabai; saus cabai pedas; saus chimichurri;
saus cokelat; saus coklat; saus cranberry [bumbu]; saus daging; saus dibumbui dengan kacang; saus gurih; saus gurih
digunakan sebagai bumbu; saus horseradish; saus ikan; saus jamur; saus kalengan; saus karamel; saus kari; saus kari
organik; saus lada; saus madu mustard; saus maple; saus maple (salad); saus marinade (jerk sauce); saus marinara; saus
mustard; saus mustard madu; saus pasta; saus pedas berbumbu; saus rocoto [sambal]; saus salad; saus salsa; saus sate;
saus sayap ayam; saus spaghetti; saus steak; saus tartar; saus teriyaki; saus terkonsentrasi; saus tiram; saus tiram [sambal];
saus tomat; saus untuk ayam; saus untuk daging; saus untuk es krim; saus untuk ikan; saus untuk nasi; saus wasabi; saus
yang mengandung kacang; sawi putih [pengganti kopi]; sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat minuman; sediaan
berbahan dasar kopi; sediaan hidangan nasi yang digulung dengan rumput laut; sediaan lobak [bumbu]; sediaan minuman
kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; seduhan
daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); seduhan herbal berbahan rempah; seduhan herbal
berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak); senbei [kerupuk nasi]; serbat [gula-gula]; serbuk teh berbahan dasar kelor;
shortbread tart shells (kue); shortcrust pastry (kue); sirup maple bebas gula; songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan
dengan isian manis atau semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; souffle coklat; sourdough (roti); spaghetti kalengan
dalam saus tomat; spiced cookies (kue kering); stick liquorice [gula-gula]; stik roti; tablet hisap tanpa obat [gula-gula]; tablet
madu herbal [permen]; taburan cokelat untuk menghias kue; taburan gula (sprinkes); taburan gula (sprinkes) untuk menghias
kue; taburan maple butiran (gula); taburan praline untuk digunakan pada es krim; taburan untuk menghias kue; tagliatelle
(Pasta Itali); taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian]; tanaman herbal, diawetkan [bumbu]; teh; teh (bukan
untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao; teh barley; teh barley yang dipanggang; teh
bebas kafein; teh beraroma; teh beras merah yang dipanggang; teh boba durian; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis;
teh celup; teh chai; teh chamomile; teh coca; teh dalam kantung tidak mengandung obat; teh daun sage; teh dengan aroma
bibit gandum; teh dingin; teh ekor kuda, selain untuk penggunaan obat; teh fieldmint; teh ginseng merah; teh goji berry; teh
herbal yang menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; teh hijau; teh hijau
bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh
kombucha; teh kunyit; teh lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh
rooibos; teh rosella; teh rosemary; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar
teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh yang difermentasi; teh yang ditambahkan
dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; teh yang terbuat dari
rumput laut; tempel jahe untuk digunakan sebagai bumbu; tempura yang diletakkan di atas nasi yang disajikan dalam
mangkuk; tepung; tepung Hunkwe; tepung adlay; tepung arrowroot; tepung atau bubuk untuk gula-gula; tepung bebas gluten;
tepung beras; tepung berbasis larva serangga; tepung berbasis serangga; tepung bumbu; tepung cannihua; tepung coca;
tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan
kembang gula, es konsumsi; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; tepung daun kelor; tepung gandum; tepung gandum
yang dipanggang; tepung hasil dari produksi penggilingan; tepung jagung; tepung jagung untuk keperluan kuliner; tepung jelai;
tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung kedelai; tepung kelapa untuk konsumsi manusia;
tepung kentang; tepung kentang *; tepung kentang untuk keperluan kuliner; tepung kentang untuk makanan; tepung kiwicha;
tepung kuat (dari gandum keras); tepung kue; tepung maca; tepung mustard; tepung oca; tepung quinoa; tepung roti; tepung
roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sagu; tepung serbaguna; tepung sereal; tepung singkong; tepung
singkong untuk dikonsumsi manusia; tepung soba; tepung tanpa rasa; tepung tapioka; tepung tapioka*; tepung tarwi; tepung
tempura; tepung terigu; tepung terigu hitam; tepung untuk makanan dan minuman; tepung yang bisa dimakan; tepung yang
mengembang sendiri; tepung*; toffee (gula-gula); toffees (gula-gula); topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue
beras tumis dengan pasta cabai yang difermentasi]; topping coklat; tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu
khas Korea]; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian gula);
vanilla bubuk (Bumbu); vanilla pods (bumbu); wafer es krim; yaksik [hidangan Korea yang utamanya terdiri dari nasi manis
dengan tambahan kacang dan jujub]; yogurt beku [es gula]; yohkan [batangan pasta jeli manis]; yule log (kue tradisional);
za'atar (bumbu); zat pengikat berbasis pati untuk es krim; zephyr [gula-gula]===
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain gurita bayi; Kaos kaki bayi; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bayi; Pakaian tidur untuk bayi; Sarung tangan bayi; alas

kaki bayi; atasan bayi; baju bayi; baju tidur empuk untuk bayi; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi
dan balita; bodysuits bayi; bootee (sepatu bayi wol); booties bayi; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi
[pakaian]; celana dalam untuk bayi; celana panjang untuk bayi; celana pendek bayi; celana popok bayi; gaun bayi; jepret baju
selangkangan untuk bayi dan balita; kain tadah liur bayi; kaos oblong bayi; kaus kaki untuk bayi; oto bayi dari plastik; oto bayi,
bukan dari kertas; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian dalam untuk
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bayi; pakaian luar untuk bayi; pakaian tidur untuk bayi; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; piyama bayi; piyama
boneka bayi; sandal bayi; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu boot bayi; sepatu dan sepatu bayi; sepatu untuk bayi;
sweater bayi; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 16:46:39
540   EtiketDID2022085098

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM PUNCAK DIENG II3 /14 RT. 004 RW. 007 KEL. KALISONGO KEC. DAU
KAB. MALANG, Kabupaten Malang, Jawa Timur

ITA MUSLICHAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Xbag
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas tangan dengan tali; Tas untuk bepergian terbuat dari bahan kanvas; Tas-tas; dompet serba guna [tas tangan]; tali

untuk dompet [tas]; tas; tas *; tas belanja tekstil; tas jinjing belanjaan; tas jinjing serba guna; tas rajut; tas rajutan; tas spons;
tas suvenir; tas tangan; tas tangan fashion; tas tangan untuk wanita; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 16:58:51
540   EtiketJID2022085100

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL KEBON MANGGA I NO.17, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12230

Sindur Pangestu Santoso

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: evereast
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : evereast berasal dari kata evergrow east yang disatukan menjadi evereast yang merupakan
Pertumbuhan dari Indonesia sebagai negara di bumi bagian Timur yang selalu bertumbuh dan
menggambarkan sektor Ekspor yang dijalankan.

591 Uraian Warna : Warna biru di logo memakai color pallet: #3146A4.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi Perdagangan; Agen ekspor - impor di bidang audio dan video CD dan kaset; Agen ekspor-impor peralatan

dan perlengkapan bayi; Bantuan manajemen bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat dan
kompleks perdagangan; Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan pengawasan diskon dan insentif pelanggan,
perusahaan, dan korporasi; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk
transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari
katalog barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli
barang-barang tersebut dari situs barang dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pialang penjualan barang;
Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Layanan perantara bisnis; Pengadaan jasa untuk pihak
lain; Program loyalitas dan insentif pelanggan; administrasi bisnis; informasi bisnis; jajak pendapat; jasa saran untuk
manajemen bisnis; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi organisasi bisnis; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan
minuman; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pengumpulan data riset
pasar; layanan ritel menampilkan program insentif bonus untuk pelanggan; manajemen bisnis; memberikan informasi bisnis
dan pemasaran; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang; mengatur kontrak, untuk orang
lain, untuk penyediaan layanan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pengumpulan
dan analisa data dan statistik riset pasar; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyewaan ruang iklan; promosi
barang dan jasa pihak lain melalui internet; proses administrasi pesanan pembelian; publisitas dan promosi penjualan yang
berkaitan dengan barang dan jasa; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang
menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan
semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Jasa -penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor barang /
mesin industri; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket
sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik,
sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan
perawatan gigi,
sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik,
pisau cukur, sikat gigi,
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sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat
porselin, kristal dan tembikar,
alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer,
peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim
atau mereproduksi suara atau gambar,
pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis
dan kronometrik, kertas, karton dan
barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk
menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk
di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain,
perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan
minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan atau tidak beralkohol, bir; Jasa
ekspor - impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa ekspor impor; Jasa ekspor
impor bibit tanaman; Jasa ekspor impor biota-biota laut yang hidup; Jasa ekspor impor ganggang; Jasa ekspor impor rumput
laut; Jasa informasi iklan dan komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail)
program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail)  dokumen elektronik,
direkam; penjualan eceran (retail)  program komputer, direkam; penjualan eceran (retail)  rekaman-rekaman video digital yang
dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran
(retail)  file gambar yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran
(retail)  program komputer multimedia interaktif; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak komputer untuk mengatur dan
melihat gambar dan foto digital; jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara
on-line; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail)  program dan perangkat lunak
komputer.; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa marketing
dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa pemasaran internet; Jasa pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan
eceran, hotel, outlet makanan dan minuman, katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi
telepon, atau situs barang dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading)
makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa
perdagangan dan distributor alat-alat olahraga; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi
masyarakat untuk membeli barang; Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran
secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran
melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi
yang bisa dibagikan atau viral; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website);
Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Konsultasi perdagangan
produk UMKM di dalam dan luar negeri; Koperasi perdagangan; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan
agen ekspor-impor pakaian; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon,
potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain;
Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan informasi,
nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
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komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan konsultasi pemasaran bisnis, yaitu, melacak dan menganalisis data pemasaran orang lain untuk tujuan
memberikan strategi, wawasan, pemasaran, penjualan, operasi,  khususnya yang mengkhususkan diri dalam penggunaan
model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi konsumen, tren dan tindakan bisnis dan pasar; Layanan
pemasaran bisnis; Layanan pemasaran melalui tautan di jaringan komunikasi on-line; Layanan pemasaran yang disediakan
dengan cara jaringan digital melalui portal internet yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan penyedia
informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara yang berkaitan dengan
perdagangan barang dan jasa; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan toko serba ada dan
ritel; Manajemen bisnis toko serba ada; Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan ritel
pusat perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips kuku, kertas transfer
untuk nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku, penghilang enamel
kuku, gel kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk penggunaan kosmetik, glitter
kuku, cat kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata
buatan, sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala;
Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Perdagangan Nikel; Perdagangan bahan bakar padat; Perdagangan batu
abu tahan api; Perdagangan batu bara; Perdagangan batu bara padat (briket); Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi
dan kedokteran; Perdagangan besar kosmetik; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi
jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua
industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan- pemasaran dan layanan
promosi melalui platform jejaring sosial; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman,
kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih
dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan
cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran
hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin
pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Pusat perbelanjaan yang menjual peralatan rumah tangga, furnitur,
barang elektronik; TOKO SERBA ADA; Toko serba ada; agen impor-ekspor; agensi ekspor dan impor; ekspor dan impor alat-
alat berat dan suku cadang; iklan dan layanan pemasaran interaktif; internet dan layanan situs belanja ritel online yang
menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama,
musik, dan video musik; jasa agen ekspor; jasa agen ekspor-impor di bidang energi; jasa agen impor-ekspor barang; jasa
agen pemasaran; jasa belanja daring; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan menyediakan situs web pada jaringan
komputer global yang pihak ketiga dapat menawarkan dan sumber barang dan jasa, tempat, menentukan status dan
memenuhi permintaan dan pesanan perdagangan, masuk ke dalam kontrak dan transaksi bisnis; jasa konsultasi manajemen
bisnis yang disediakan melalui Internet; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi perdagangan luar negeri; jasa
manajemen bisnis atau konsultasi atau nilai tambah terkait perdagangan business-to-business (B2B); jasa manajemen bisnis
atau konsultasi atau nilai tambah terkait perdagangan online-to-offline (O2O) dan business-to-customers (B2C); jasa
manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa pemasaran; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa pengadaan, untuk
manfaat pihak lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan toko serba ada; jasa
pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa penjualan dan promosi serta pemasaran; jasa penjualan melalui
sistem berbasis web dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen
untuk masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan
mengubah daftar produknya; jasa perdagangan aluminium; jasa perdagangan besar (distributor) alat-alat berat dan suku
cadang; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa promosi dan pemasaran
secara online; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa strategi pemasaran melalui media sosial;
jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa-jasa impor dan ekspor; jasa-jasa konsultasi
manajemen bisnis; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan
komersial dan periklanan; jasa-jasa pemasaran melalui mesin penelusuran; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa
perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa
periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara
tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran
melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang
ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko
suvenir, jasa toko serba ada; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk orang
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lain; kamar layanan perdagangan dalam sifat mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal; konsultasi bisnis dan layanan
manajemen mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi manajemen bisnis di bidang jasa
transportasi dan pengiriman; layanan agen ekspor, bukan layanan penanganan kargo; layanan agen ekspor, bukan layanan
transportasi kargo; layanan agen ekspor-impor; layanan agen impor dan ekspor; layanan eceran atau grosir untuk teh; layanan
eceran atau grosir untuk teh, kopi, dan kakao; layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan
iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang
perdagangan manusia; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi
dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
pemasaran; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas bisnis (business entities), organisasi non-
pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan
mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan komunikasi global; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor; layanan
manajemen bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; layanan nasihat dan konsultasi yang berkaitan
dengan agen ekspor-impor; layanan pemasaran dan branding, yaitu strategi konten dan rencana komunikasi; layanan
pemasaran dan promosi; layanan pemasaran email; layanan pemasaran merek; layanan pemasaran merek media sosial
berbasis pelanggan online; layanan pemasaran online; layanan pemasaran perdagangan; layanan pemasaran promosi
menggunakan media audiovisual; layanan pengolah kata dan mengetik; layanan perdagangan elektronik; layanan
perdagangan online yang terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; layanan
perencanaan periklanan; layanan promosi ekspor; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel, layanan ritel
supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi
dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual
barang-barang dan/atau jasa-jasa; membantu dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri,
termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi
dan mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim
sebelumnya; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan komprehensif secara online;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon, kartu perdagangan dan kartu keanggotaan;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan
perangko perdagangan; mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur transaksi
perdagangan dan kontrak komersial; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan
(tradeshows) dan acara-acara untuk tujuan bisnis; negosiasi kontrak mengenai jual beli barang melalui pusat perbelanjaan di
situs web; pemasaran di bidang jasa medis; penerbitan stempel perdagangan; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi
komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk
dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer toko serba ada; penyediaan informasi
perdagangan komersial dari database online; penyediaan informasi perdagangan luar negeri; perdagangan barang;
perdagangan barang dan jasa yang terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan
informasi komunikasi global, yakni, penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; perdagangan
batubara; perdagangan mineral; perdagangan online; promosi barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan
pusat perbelanjaan secara online dan komprehensif; publisitas, layanan promosi dan pemasaran yang berkaitan dengan
kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 16:59:49
540   EtiketDID2022085101

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mitra Gading Villa Blok DI/19, RT.001,RW.017, Kelurahan Kelapa Gading Barat,
Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

HERMAN SYAHLIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Erlin Hermawan SM
Jl. Pangeran Jayakarta No. 34P Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar -
Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Wang Bao + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kopi seduh; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa; Tepung dan

sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung gula; kopi beraroma; kopi bubuk; kopi instan; kopi kantongan; sediaan
minuman kopi; teh barley; teh bubuk; teh celup; teh hijau bubuk; teh hitam; teh jeruk nipis; teh melati; teh oolong [teh Cina];
tepung Hunkwe; tepung bumbu; tepung roti; tepung serbaguna; tepung tapioka; tepung terigu; tepung untuk makanan dan
minuman; tepung yang bisa dimakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 17:04:09
540   EtiketDID2022085102

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sindanggalih RT. 02 RW.15 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota
Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46115

Yusuf Abdul Kalam
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Soerabi Parahyangan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat muda dan coklat tua
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===surabi bandung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 17:07:23
540   EtiketDID2022085103

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA DRIYOREJO KM. 20, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61177
PT. ANEKA INDUSTRI MEDIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VivaChek
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam, dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5, 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===strip tes diagnostik medis; strip tes untuk mengukur kadar glukosa darah===

===Alat pemeriksaan darah; Alat pemeriksaan/pengecekan gula darah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 17:08:04
540   EtiketDID2022085104

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAVLING TAMAN WISATA TAMAN ELOK BLOK E13 NO 5 RT 004 RW 032 KEL.
BAHAGIA , KEC. BABELAN, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17610

PT BERKAH MEGA TRADING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AYAM KITA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Daging ayam beku; daging ayam; daging ayam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 17:11:27
540   EtiketJID2022085105

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sarinah Lantai 10, Jl. MH. Thamrin No. 11, RT 008 RW 004, Kelurahan
Gondangdia, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350

PT. SARINAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sutejo S.H.,M.H.
Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 No. 36 A, RT. 13 RW. 5 Kel. Pasar Minggu Kec.
Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Anjungan Sarinah
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan perawatan kesehatan; Memberikan informasi di bidang kesehatan; Memberikan informasi kesehatan; jasa

perawatan kesehatan dan kecantikan; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; konsultasi di bidang kosmetik; layanan
konseling di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; layanan konseling di bidang kesehatan, nutrisi/gizi, dan kebugaran
(wellness), yaitu, pelatihan kesehatan yang dipersonalisasi dan dukungan perubahan perilaku; layanan perawatan kesehatan
dan kecantikan; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik; memberikan informasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan;
memberikan informasi kesehatan melalui situs web; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana elektronik;
memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon dan
Internet; memberikan saran di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; menyediakan informasi dalam bidang
kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; menyediakan informasi medis di bidang pengobatan
medis terkait kosmetik; menyediakan informasi mengenai penggunaan dan pemilihan kosmetik, produk-produk perawatan
pribadi, dan perawatan kecantikan melalui internet; menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui
sebuah situs web; penyediaan informasi kesehatan; penyediaan informasi medis sehubungan dengan perawatan kesehatan;
perawatan kesehatan dan kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 17:11:53
540   EtiketDID2022085106

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Arco Raya No. 43, Rt 004/01, Kelurahan. Cipete Selatan, Kecamatan. Cilandak,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12410

Winarsih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NRN'25
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Hijau, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 17:13:09
540   EtiketDID2022085107

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. INSPEKSI PAM, RT/RW. 007/001, KEL. ANTANG, KEC. MANGGALA, KOTA.
MAKASSAR , Kota Makassar, Sulawesi Selatan

ZULFINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUBAI SUPER + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen

dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih
tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun
batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang
berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut,
minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting
rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi,
sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak
padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata
rambut asli; Deodorant stick; Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan
rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel
mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion
untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum;
pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair
untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan
kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh
beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Gincu; Highlighter krim
(kosmetik); Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah
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non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim
Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi;
Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab kulit
beraroma; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam
mencuci; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim
untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim
wajah (kosmetik); Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur;
Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lipstik
berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion
dan spray untuk tubuh; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah;
Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat;
Losion untuk wajah; Make up remover krim; Maskara; Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker
wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang
dipakai saat tidur; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak, krim dan losion
untuk kulit; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pasta gigi dan obat
kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pencuci tangan dengan
bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pewarna dan cat rambut; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit
non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata,
perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau
bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan
buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti
keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun
jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi
untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau
badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun
{bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower,
minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan
kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun
mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk kuku;
Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel,
toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-
medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit,
gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat;
Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu
mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Tempat lipstik; Tisu deodoran; Toner;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut; amber [parfum]; ambergris [parfum]; aroma diffuser buluh udara; bahan parfum
dan perasa/aroma; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak; bedak bayi; bedak
bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan
sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan
kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak;
bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut
Jepang]; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk pasta gigi; bubuk sabun; bulu mata palsu;
cairan penghapus kutek; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar
bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-
on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk
hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran
untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk
penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; eau de parfum; ekstrak untuk
parfum; gel pasta gigi; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; jel dan
krim untuk mandi shower; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis;
kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner
sampo; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap
bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata,
eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel
dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim anti-iritasi [untuk
keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat;
krim berjemur; krim bibir; krim boot; krim cukur; krim dasar bedak; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kaki tanpa
obat; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit yang adil; krim malam; krim masker tubuh;
krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan
kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit
wajah; krim pengelupas; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang
bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu
dan boot; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim
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tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk
mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah
dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi;
krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel,
minyak, susu dan garam; kutek kuku; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan dan kulit;
losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis);
losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab stimulasi non-obat
untuk kulit; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion
untuk wajah tidak mengandung obat; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion,
susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala,
kuku dan rambut; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan
susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; mandi minyak untuk perawatan rambut; maskara; maskara rambut;
masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kulit berbentuk losion dan semprotan;
masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker
wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker
wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan
preparat; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak jenggot; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum; minyak
parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak penataan rambut; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut
orang aring; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak wangi; minyak wangi digunakan
untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; parfum; parfum air wangi; parfum cair;
parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan cologne; parfum untuk
keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi tanpa obat;
pasta pemutih gigi; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit;
pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah
pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemolesan pemerah pipi; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci
vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; penghitam alis; pensil alis; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi
dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan
kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku
atau bulu mata palsu; pewarna Rambut; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner;
produk sabun; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sabun almond; sabun antiperspirant;
sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair
bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki;
sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun
deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim
tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun
mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun
non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah
warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi;
sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa
obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun
untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak
mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion
untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa
untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran
dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; sampo; sampo dan
kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo
karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor;
sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan douching untuk
keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat;
sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk
mandi; sediaan kosmetik wajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan wajah
kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu,
sabun; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang
lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang
tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; semprotan deodoran feminin;
semprotan deodoran kaki; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan untuk tubuh
yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata;
serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum
mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah;
serum yang mengandung ekstrak batu permata; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH
seimbang; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; tabir surya; tabir surya
berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tempat
lipstik; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi
dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan
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kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan
bubuk; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 17:13:42
540   EtiketJID2022085108

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: D-5-8 Southgate Commercial Centre No 2 Jalan Dua KUALA LUMPUR, Kuala
Lumpur, 55200 Malaysia, 55200

Rannie Loh Wei Loon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Donny Alamsyah Sheyoputra S.H., LL.M.,
Sheyoputra Law Office  Sampoerna Strategic Square Tower B, Lt. 18, Jend.
Sudirman Kav. 45-46

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PROACTSYS & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : PROACTSYS merupakan nama perusahaan pemohon di Malaysia yaitu Proactsys (M) Sdn. Bhd.
591 Uraian Warna : Hitam dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa ritel sehubungan dengan perangkat lunak komputer; layanan ritel untuk perangkat lunak komputer; memberikan

informasi mengenai penjualan komersial dari perangkat lunak komputer; memberikan informasi produk konsumen yang
berkaitan dengan perangkat lunak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 17:32:02
540   EtiketJID2022085112

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Satrio Tower Lantai 26 Unit C & D, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kuningan Timur,
Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT Noesantara Inovasi Ganda

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KONOHA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Konoha merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Oranye, Putih, Hitam, dan Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,

sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau
melalui Internet; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus,
hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra,
kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan
kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa kursus; Jasa kursus secara online; Layanan manajemen acara [organisasi
pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan seminar,
lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber daya manusia, pelayanan
konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi karyawan, pelatihan dan
pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi; Layanan pengajaran bahasa;
Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga;
Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,
fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online
dari basis data komputer atau melalui Internet; Penyediaan test dan ujian pendidikan di bidang bahasa asing; jasa pemandu
wisata untuk tujuan rekreasi, pendidikan atau budaya; jasa-jasa informasi industri untuk belajar di luar negeri; jasa-jasa
pendidikan bahasa via online; jasa-jasa pengujian kecakapan bahasa; jasa-jasa perniagaan institute bahasa asing; kursus
bahasa; layanan bimbingan pengajaran bahasa; layanan pendidikan bahasa asing; mengatur dan menyelenggarakan seminar,
lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya; menyediakan
kursus pengajaran di bidang bahasa asing; pelatihan bahasa; pengajaran bahasa; penyediaan kursus bahasa; sulih suara
bahasa asing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 17:32:23
540   EtiketJID2022085113

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MENARA GLOBAL LT.7 JL. JENDERAL GATOT SUBROTO KAV.27 BLOK. O,
KLUB GOLF TIGA TUJUH DUA RIBU EMPAT
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SETIA BUDI, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Pardomuan Oloan Lubis S.T.
Plaza SUA 2nd Floor Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 27

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 37GA GOLF ACADEMY dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hijau tua, warna emas dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klub golf; Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pengajaran, seminar, konferensi dan pelatihan lokakarya yang

berhubungan dengan golf; Menyelenggarakan dan memimpin turnamen golf dan kompetisi golf; Pembinaan atlit; Penyediaan
dari fasilitas pelatihan golf dalam ruangan; akademi [pendidikan]; hiburan dalam sifat turnamen golf; instruksi golf; instruksi
kebugaran golf; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; komunitas di bidang
olahraga dan hiburan; layanan liburan dan rekreasi; melakukan kelas latihan; menyediakan fasilitas golf; organisasi kompetisi
golf; organisasi turnamen golf; pendidikan permainan golf menggunakan simulator golf; penyelenggaraan kompetisi golf
profesional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 17:36:02
540   EtiketJID2022085114

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Blok Kertasari, 003/004, Kel. Mertasinga, Kec. Gunungjati, Kabupaten Cirebon, Jawa
Barat

Cynthiawati Dewi Widjaja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CryptoSafe
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===desain dan pengembangan sistem keamanan data elektronik; konsultasi keamanan data dan keamanan komputer;

layanan pemantauan keamanan elektronik dalam sifat pemantauan sistem komputer untuk tujuan keamanan data===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 17:36:23
540   EtiketJID2022085115

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GREENLAND V NO. 2 GARDEN HOUSE BGM PIK RT. 001 RW. 006 KEL. KAMAL
MUARA - KEC. PENJARINGAN , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

LIM FRENKY HONAIDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAO DI FANG DAN HURUF KANJI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HURUF KANJI DIBACA: LAO DI FANG, yang berarti “tempat lama”
591 Uraian Warna : Hitam, merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kafe-kafe; Restoran; jasa katering; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan restoran cepat saji; melayani

makanan dan minuman; penyajian makanan dan minuman; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 17:48:10
540   EtiketDID2022085116

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Agung Utara I Blok A2 No. 27 RT/RW. 005/008, Sunter Agung, Tanjung Priok
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT AGRO GUNA MAKMUR
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: R G 06
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologi untuk penggunaan ilmiah dan penelitian di bidang

pengurutan asam nukleat, genotipe, diagnostik, penelitian diagnostik, penelitian klinis, pengembangan obat, farmasi, penelitian
laboratorium, penelitian ilmiah, penelitian medis, bukan untuk tujuan medis atau kedokteran hewan; Agen, reagen, tes, enzim,
nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologi untuk penggunaan ilmiah dan penelitian di bidang ilmu hayat, biologi, mikrobiologi
dan metagenomik, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, pengujian genetik, dan genetika, bukan untuk tujuan
medis atau kedokteran hewan; Kit yang terdiri dari nukleotida, reagen, substrat enzim, buffer, preparat kimia atau biologi untuk
penggunaan ilmiah dan penelitian termasuk di bidang sekuensing asam nukleat, genotipe, diagnostik, penelitian diagnostik,
penelitian klinis, pengembangan obat, farmasi, laboratorium, penelitian ilmiah dan medis , bukan untuk tujuan medis atau
kedokteran hewan; Kit yang terdiri dari nukleotida, reagen, substrat enzim, buffer, sediaan kimia atau biologi untuk
penggunaan ilmiah dan penelitian termasuk di bidang ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik, bioteknologi,
pertanian, forensik, keamanan pangan, pengujian genetik, dan genetika, bukan untuk tujuan medis atau kedokteran hewan;
Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffer-buffer, sediaan-
sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biologikal untuk ilmu pengetahuan dan penelitian; Agen-agen, reagen-reagen kimia,
bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan
biological untuk untuk ilmu pengetahuan dan penelitian dibidang rangkaian-rangkaian berbagai macam asam (acid) yang
terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostik, penelitian diagnostic, penelitian klinis, pengembangan obat-
obatan, pharmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmiah, penelitian obat-obatan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan
metagenomik, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, dan pemeriksaan genetika, bukan untuk tujuan medis atau
kedokteran hewan; Asam asetat glasial; Asam nitrat; Bahan Kimia untuk menyerap formaldehida dan bahan kimia untuk
dekomposisi formaldehida; Bahan kimia dasar anorganik; Bahan kimia industri untuk kedap air; Bahan kimia perawatan
industri; Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Bahan kimia untuk digunakan dalam industri,
pertanian, hortikultura dan perhutanan; Bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura, dan kehutanan, terutama
sediaan-sediaan penguat tanaman; Pelapis Pupuk Untuk tanaman; Pupuk Kompos; Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk
pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa, pakan kebun, pupuk tanah, pupuk anorganik dan pupuk
tanah; Pupuk hidroponik; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian
dan holtikultura; Pupuk untuk tanah; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; bahan kimia untuk digunakan dalam
pertanian, hortikultura dan kehutanan; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan, kecuali
fungisida, herbisida, insektisida dan parasitisida; fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; kalsium sianamida [pupuk]; kompos [pupuk];
kompos, pupuk kandang, pupuk; pakan kebun [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk
campuran; pupuk fosfat; pupuk fosfat menyatu; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk kalium; pupuk kalium klorida;
pupuk kalium sulfat; pupuk kalium terkalsinasi; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium superfosfat; pupuk kimia; pupuk
kompleks; pupuk majemuk; pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk
organik; pupuk organik; pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen); pupuk rumput; pupuk rumput; pupuk
serbuk gergaji; pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang
tergabung; pupuk tanaman terbuat dari tepung ikan; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk
untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah;
pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk tanaman rumah tangga; pupuk urea; sediaan kimia untuk menjaga kesegaran
pada proses pemotongan bunga; sediaan pupuk.; Bahan kimia untuk digunakan dalam industri, manufaktur, pertanian,
hortikultura dan perhutanan, termasuk bahan kimia untuk mengolah limbah cair, memurnikan air, memroses mineral, dan
untuk digunakan dalam konstruksi jalan dan trek; Bahan kimia untuk digunakan dalam industri, pertanian, hortikultura dan
perhutanan; Bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura,  dan kehutanan, terutama sediaan-sediaan penguat
tanaman; Bahan kimia untuk keperluan industri, yaitu, komposisi berbasis pelarut untuk melarutkan dan memisahkan
hidrokarbon, hidrogen sulfida, gas yang mudah terbakar, arang, oligomer, dan sejenisnya, atau kombinasi daripadanya.;
Bahan kimia yang digunakan dalam industri, sains dan fotografi, serta pertanian, hortikultura dan kehutanan; Bahan kimia
yang digunakan dalam industri; bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan cat dan pelapis; Bahan kimia tambahan untuk
cat dan pelapis; resin sintetis yang digunakan dalam pembuatan cat dan pelapis; polimer dan komposisi polimer yang
digunakan untuk pembuatan barang komersial dan industri; polimer dan komposisi polimer yang digunakan dalam pembuatan
cat dan pelapis; resin sintetis, tidak diproses; polimer yang digunakan untuk pembuatan barang komersial, industri dan
domestik; Bakteri pengurai makanan; Batu kapur untuk pertanian; Bijih plastik untuk kantong plastik degradable; Biostimulant
untuk tanah; Cairan Sistem Power Steering; Cairan atau zat untuk meningkatkan performa mesin bensin; Cairan atau zat
untuk meningkatkan performa mesin diesel; Cairan penghancur sampah organik (decomposer); Dempul untuk mengisi rongga
bangunan [bangunan]; Gen benih untuk keperluan pertanian; Hasil-hasil biokimia yang dimaksudkan untuk pertanian,
perkebunan dan kehutanan berarti untuk meningkatkan kesuburan tanah untuk pertanian, perkebunan dan kehutanan; Hasil-
hasil kimia digunakan untuk pertanian, kehutanan, perkebunan buah-buahan, perkebunan bunga-bunga, pada khususnya
pupuk-pupuk daun-daunan, pupuk-pupuk akar tanaman, bahan-bahan stimulasi bio, sediaan-sediaan untuk memperbaiki
(korektor) tanah dan/atau air, sediaan-sediaan untuk meningkatkan kesehatan tanaman, termasuk atas dasar bahan-bahan
mentah organik; Hidrogel polivinil alkohol; Inokulan untuk merangsang pertumbuhan tanaman gaharu; Kapur dolomit; Kapur
tohor; Kompon pengolah panas digunakan dalam pengolahan panas logam; Kompon termoplastik yang tidak diolah untuk
digunakan dalam manufaktur dalam berbagai macam industri; Komponen biologis keperluan industri dan ilmu pengetahuan;
Komponen biologis untuk keperluan ilmu pengetahuan; Komponen biologis untuk keperluan industri, ilmu pengetahuan dan
fotografi, serta dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; Komponen biologis untuk keperluan pertanian, hortikultura dan
kehutanan; Komposisi polimer yang digunakan dalam penerapan industri dan dalam industri barang-barang komersial dan
industrial; Lem PVC; Lem dan perekat untuk keperluan industri; Lem epoksi / lem besi; Lem kaca; Lem kanji (sediaan kimia);
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Lem polivinil asetat / lem putih; Lem-lem untuk keperluan industri; Media dan proses untuk penggunaan ilmiah atau penelitian,
yaitu, reagen dan sediaan kimia dalam bentuk bubuk, gel atau cairan untuk digunakan dalam industri bioteknologi, medis,
diagnostik, farmasi dan forensik; Pelapis Pupuk Untuk tanaman; Pelapis kimia sebelum pengolahan untuk coran dan ekstrusi;
Pelarut getah; Pengatur pertumbuhan tanaman; Pengawet ikan organik; Pengisi kimia untuk digunakan dalam industri dan
manufaktur, termasuk pengisi kimia yang mengandung kalsium karbonat untuk digunakan pada plastik, lateks dan karet;
Perangkat lunak termasuk aplikasi telepon genggam terkait rantai pasokan industri konstruksi; Perekat dan lem untuk
keperluan industri; Perekat untuk bahan atap; Perekat untuk digunakan dalam industri; Perekat untuk digunakan dalam
industri, pupuk; Plastik yang tidak diproses digunakan sebagai bahan baku untuk elastomer; Preparat kimia seperti cairan atau
pasta untuk semen kedap air, pengerjaan bangunan dan bahan bangunan (tidak termasuk minyak dan cat); Probiotik untuk
tumbuhan; Produk kimia untuk industri, pertanian, hortikultura, kehutanan dan pengawetan makanan, pupuk tanah, pupuk,
sediaan untuk menstilmulir dan mengatur pertumbuhan tanaman; Produk turunan batu kapur untuk pertanian, termasuk batu
kapur yang dilumatkan, kapur, kapur terhidrasi, bubuk kiln, kapur penyaring dan tailing terhidrasi; Produk-produk pertanian
yang mendorong pemanfaatan gizi, nitrogen, fosfor,  dan peningkatan potassium, kesehatan tumbuhan, pertumbuhan dan
hasil panen, terutama akar, kanopi dan pertumbuhan produk yang dapat dipanen, yaitu perbaikan tanah yang berbasis bakteri
dan ragi untuk meningkatkan kesehatan dan nutrisi tanah yang diambil oleh akar tumbuhan yang menghasilkan vitalitas dan
hasil tumbuhan yang lebih baik; Protein; Protein berbahan dasar tanaman; Protein untuk kegunaan industri; Pupuk Kompos;
Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa, pakan kebun, pupuk
tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah; Pupuk hidroponik; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian;
Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah; Reagen dan sediaan diagnostik, selain untuk
penggunaan medis atau kedokteran hewan; Reagen yang digunakan untuk stabilisasi bahan biologis untuk digunakan dalam
aplikasi ilmiah dan penelitian; Reagen-reagen kimia, enzim-enzim dan nucleotide  untuk ilmu pengetahuan atau penelitian
medis; Resin buatan belum diproses; Resin poliamida yang tidak diolah; Resin polimer yang tidak diolah; Resin sintetis yang
tidak diolah; Sediaan kimia untuk digunakan dalam industri kosmetik; Sediaan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
Sediaan kimia untuk pengujian diagnostik in vitro, penyaringan, konfirmasi dan analisis; Sediaan pendingin (refrigerant) ramah
lingkungan; Sediaan untuk memadatkan (tempering) dan mematri (solder); Sediaan untuk semen kedap air dan beton kedap
air (kecuali cat); Sediaan-sediaan biologis untuk digunakan pada pertanian dan hortikultura, termasuk perawatan benih;
Sediaan-sediaan pemupukan; Sediaan-sediaan pengatur pertumbuhan tanaman untuk keperluan hortikultura; Sekuestran;
Senyawa kelat (digunakan untuk menghilangkan logam beracun pada pupuk); Senyawa nabati /tumbuhan yang digunakan
dalam pembuatan krim, losion, produk kosmetik atau supplemen makanan; Suplemen pupuk; Tepung terbuat dari tanaman
adlay untuk keperluan industri; Thomas phosphate [pupuk]; Titanite; Zat kimia aktif di permukaan; Zat kimia untuk hortikultura;
Zat kimia untuk pertanian; Zat kimia yang digunakan dalam industri; Zat kimia, bahan kimia, sediaan kimia dan elemen alami;
Zat pencegah embun pada kaca; Zat-zat untuk tumbuh kembang tanaman; Zwavel zuur (cuka getah); aditif deterjen untuk
bensin; aditif kimia untuk bahan bakar; aditif kimia untuk bahan bakar di alam penguat oktan; aditif kimia untuk bahan bakar
diesel; aditif kimia untuk bahan bakar mesin pembakaran internal; aditif kimia untuk bahan bakar motor; aditif kimia untuk
bensin; aditif kimia untuk beton; aditif kimia untuk gemuk; aditif kimia untuk minyak; aditif kimia untuk minyak mesin; aditif
kimia untuk minyak pelumas; aditif kimia untuk oli motor; aditif kimia untuk pelumas; aditif kimia untuk pembersih sistem injeksi
bahan bakar; aditif kimia untuk pengolahan bahan bakar; aditif kimia untuk pupuk; aditif kimia untuk sistem pendingin engine;
aditif kimia, yaitu senyawa antifoam; aditif makanan oenologis [bahan kimia]; aditif, bahan kimia, hingga fungisida; aditif-aditif
kimia untuk resin; adjuvan tanah (substansi kimia) untuk digunakan dalam pertanian; agen anti-statis; agen kimia; aglutinants
untuk tanah liat; air amonia; air asam untuk mengisi ulang baterai; air kalium; air murni untuk keperluan industri; air suling
beroksigen; aki zuur (untuk menambah listrik); alkaline; alkohol kayu; alkohol kebun anggur; amonia tawas; amonium asetat;
ampas bubur dari tanaman esparto; anhidrida fosfat; anhidrida ftalat; antioksidan untuk digunakan dalam industri  suplemen
makanan; arang aktif; arang untuk digunakan sebagai kondisioner tanah (media tanaman); arang untuk keperluan hortikultura
(media tanaman); aroma; asam amino untuk tujuan ilmiah; asam belerang; asam format; asam fosfat; asam lemak; asam
lemak untuk keperluan industri; asam nukleat untuk tujuan ilmiah; asam oleat; asam palmitat; asam perklorat; asam pikrat;
asam pirogalik; asam propionat; asam stearat; asam sulfonat; asam tanat; asam tartarat; asam tereftalat murni; asam valerat;
bahan campuran pengawet untuk semen, kecuali cat dan minyak; bahan keramik dalam bentuk partikel, untuk digunakan
sebagai media penyaringan; bahan kimia Pembersih ruang bakar pada mesin kendaraan (Carbon Clean); bahan kimia anti air
untuk semen, kecuali cat; bahan kimia anti lembab, kecuali cat, untuk pasangan bata; bahan kimia berfluorinasi; bahan kimia
dan sediaan kimia untuk digunakan dalam industri wewangian, bahan pewangi dan senyawa pewangi; bahan kimia
hortikultura, kecuali fungisida, herbisida, insektisida, dan parasitisida; bahan kimia oleo untuk digunakan dalam pembuatan
dan pengolahan produk industri; bahan kimia pelembut air; bahan kimia pembersih industri; bahan kimia pemisah minyak;
bahan kimia pemurni air; bahan kimia pemurni air untuk kolam renang; bahan kimia pemurnian minyak; bahan kimia pemutih
lemak; bahan kimia pemutih lilin; bahan kimia pemutih minyak; bahan kimia pencegah noda untuk digunakan pada kain; bahan
kimia pencerah tekstil; bahan kimia pengawet makanan; bahan kimia pengkondisi tanah; bahan kimia pengolahan air; bahan
kimia pengolahan air limbah; bahan kimia pengolahan air untuk digunakan di kolam renang dan spa; bahan kimia perintis
untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia pertanian; bahan kimia pertanian, kecuali fungisida, herbisida, insektisida,
dan parasitisida; bahan kimia tahan lembab untuk bahan bata dan bangunan (tidak termasuk cat); bahan kimia tambahan
untuk digunakan dalam pembuatan dan pengawetan pakan ternak; bahan kimia tempering untuk digunakan dalam pengerjaan
logam; bahan kimia tempering untuk digunakan dalam penyolderan; bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; bahan
kimia untuk digunakan dalam industri dan pengawetan makanan, suplemen makanan dan minuman; bahan kimia untuk
digunakan dalam industri, sains dan fotografi; bahan kimia untuk digunakan dalam industri, sains dan fotografi, serta
pertanian, hortikultura dan kehutanan; bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan, kecuali fungisida, herbisida, insektisida
dan parasitisida; bahan kimia untuk digunakan dalam manufaktur,  khususnya sediaan kosmetik dan toilet, sediaan penyegar
udara dan penghilang bau, sediaan perawatan mulut, produk pembersih rumah tangga, pewangi dan desinfektan; bahan kimia
untuk digunakan dalam pertanian; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; bahan kimia
untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan, kecuali fungisida, herbisida, insektisida dan parasitisida; bahan
kimia untuk melepaskan wallpaper; bahan kimia untuk membilas radiator; bahan kimia untuk membuat tekstil kedap air; bahan
kimia untuk mencegah pertumbuhan jamur; bahan kimia untuk menempel dan mengikat; bahan kimia untuk merontokkan daun
tanaman; bahan kimia untuk minyak, lemak, dan lilin; bahan kimia untuk pembuatan berbagai macam produk poliuretan, yaitu,
poliol uretan untuk digunakan sebagai pengental dalam poliol uretan yang digunakan dalam industri uretan untuk
menghasilkan lantai, pelapis, perekat; bahan kimia untuk pemisahan minyak mentah dari tanah dan air; bahan kimia untuk
pemurnian anggur; bahan kimia untuk penyaringan dari plastik yang tidak diproses; bahan kimia viscose [ester selulosa];
bahan kimia viscose untuk digunakan dalam industri; bahan kimia yang bersifat peka cahaya untuk digunakan
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dalam fotografi; bahan kimia yang digunakan dalam industri cat dan pelapis; bahan kimia yang digunakan dalam proses akhir
fotografi; bahan kimia yang digunakan sebagai bahan dan aditif dalam industri makanan, suplemen makanan dan minuman;
bahan kimia yang digunakan untuk pengolahan air; bahan pembasah untuk digunakan dalam industri cat; bahan pengawet
dan bahan peresapan anti debu dan air untuk beton, plester, batu dan susunan batu; bahan pengawet kimia untuk digunakan
dalam industri sabun dan minyak nabati; bahan pengawet kimia untuk digunakan dalam produksi berbagai bahan kimia; bahan
pengawet kimia untuk industri makanan; bahan pengawet kimia untuk silase; bahan plastik yang tidak diproses dalam bentuk
bubuk, cair atau pasta; bahan sintetis untuk menyerap minyak; bakteri probiotik untuk industri makanan; bakterisida oenologis
[sediaan kimia untuk digunakan dalam industri anggur]; batu kapur bubuk untuk keperluan pertanian; batu kapur granula untuk
keperluan pertanian; bekatul [pupuk]; belerang; benih mikroorganisme selain untuk pemakaian medis dan kedokteran; benih
mikroorganisme selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; biostimulan menjadi persiapan nutrisi tanaman;
borates; boric acid; bubuk dan sediaan penambahan tanah organik; bubuk darah [pupuk]; bubuk yang berfungsi untuk
pengeras tanah; bubur jerami; bubur kayu; bubur kayu untuk digunakan dalam industri; bubur kayu untuk keperluan industri;
bubur kertas; bubur kertas daur ulang; bubur termo-mekanis; bungkil kedelai berbentuk protein [bahan baku]; bungkil kedelai
berbentuk tepung untuk keperluan industri; cairan aditif pembentuk upper layer atas pada struktur jalan; cairan deicing; cairan
kimia pembersih, mencegah dan menghentikan kebocoran radiator; cairan kimia pencegah karatan; cairan kimia penghilang
es untuk kaca depan mobil; cairan kimia untuk deicing; cairan kimia untuk melancarkan pipa minyak (scale inhibitor); cairan
pendingin untuk digunakan dalam pengerjaan logam; cairan power steering; cairan silikon; cairan stabilisasi tanah; cairan
transmisi; cairan untuk sirkuit hidrolik; calcium sulfate; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk
pupuk pertanian; campuran karbon hitam untuk keperluan industri atau pertanian; campuran kimia untuk tanah; campuran
kimia untuk tanah untuk keperluan hortikultura; campuran kimia untuk tanah untuk keperluan pertanian; campuran pengemulsi
dan hidrokoloid, campuran pengemulsi dan enzim, campuran penstabil, getah, getah rhamsan, getah welan, getah gum, getah
kacang locust, getah diutan, getah gellan, getah xanthan, alginat, karaginan untuk digunakan dalam industri; campuran pot
hortikultura; carbolineum untuk perlindungan tanaman; cetakan daun [pupuk]; continuous microemulsion; cryolite sintetis; cuka
kayu [asam piroligna]; cycloparaffin; dedak beras yang telah difermentasi untuk digunakan dalam industri kosmetik; dempul
untuk digunakan oleh tukang ledeng untuk menempelkan toilet; desikan untuk menyerap (adsorpsi) kelembaban; desikan yang
digunakan dalam kemasan/pengemasan untuk mencegah jamur, lumut, karat, korosi, dan efek merusak lainnya dari
kelembaban; digestat organik; digestat organik (pupuk); dimethyl formamide; dinitrogen oksida; dispersan minyak; dispersan
minyak bumi; dispersan pigmen untuk digunakan dalam industri kosmetik; eksipien untuk digunakan dalam industri sediaan-
sediaan farmasi dan atau suplemen makanan; ekstrak teh untuk digunakan dalam industri kosmetik; ekstrak teh untuk
digunakan dalam industri obat-obatan; ekstrak teh untuk digunakan dalam pembuatan; ekstrak teh untuk industri makanan;
ekstrak teh untuk keperluan industri; ekstrak tumbuhan, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam industri kosmetik; elemen
radioaktif untuk tujuan ilmiah; emulsi lilin digunakan sebagai agen kedap air dalam pembuatan lilin yang digunakan untuk
memproduksi produk; enzim untuk digunakan dalam industri industri jus buah; enzim untuk digunakan pada atau di tanaman
serta di atau di bahan makanan untuk hewan; ester asam lemak; ester selulosa untuk keperluan industri; eter selulosa untuk
keperluan industri; eter selulosa, tidak diproses; eter sulfur; etsa; fenantrena; fenol untuk keperluan industri; fenotiazin untuk
digunakan dalam industri obat-obatan; feromon, selain untuk keperluan medis; film fotografi peka chaya, tidak terpapar; film
fotosensitif, tidak disinari; film peka cahaya, tidak terpapar; film sinematografi yang tidak terpapar; formaldehida; formalin
aldehida untuk keperluan kimia; formamide; fosfat; fosfat [pupuk]; fosfat untuk pengolahan air; fosfatida; fosfin; fosfoprotein;
fosfor; fosfor klorida; fosfor sulfida; fosgen; fotokatalis; fotoresis; gambut [pupuk]; garam [pupuk]; garam abu; garam amoniak;
garam anorganik untuk keperluan industri; garam asam organik; garam batu untuk menghilangkan es; garam dari logam tanah
jarang; garam kasar; garam natrium [senyawa kimia]; garam pemberi warna [fotografi]; garam spirit; garam untuk menetralisir
bahan kimia untuk rumput atau tanaman; garam untuk pengawetan, selain untuk bahan makanan; gas padat untuk keperluan
industri; gas pelindung untuk pengelasan; gen benih untuk produksi pertanian; getah [perekat] untuk keperluan industri; getah
[perekat], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; getah arab untuk keperluan industri; getah dari tanaman
tragakan untuk digunakan dalam industri; getah dari tanaman tragakan untuk keperluan industri; getah selulosa untuk industri
makanan; gipsum untuk digunakan sebagai pupuk; gliserin sintetis; gluten [lem], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah
tangga; glycol diether and tetrahydrofuran solvents untuk digunakan dalam pembuatan produk; halogenida organik;
hidrokoloid, untuk digunakan dalam industri dan pengawetan makanan, suplemen makanan dan minuman; hormon tanaman
[fitohormon]; hormon untuk mempercepat pematangan buah; indikator kelembaban kimia dalam bentuk strip, pelet dan film;
inhibitor korosi; intermedit; iron oxide; iron sulfate; itrium; kalium asetat; kalium dioksalat; kalium ferrocyanide; kalium
hidroksida; kalium klorida; kalium nitrat; kalium sianat; kalium sianida; kalium sulfat; kalsium sianamida [pupuk]; kapur nitrogen
pupuk kandang; kapur pertanian; karboksimetil selulosa digunakan sebagai bahan kimia pengawet buah; karboksimetil
selulosa digunakan sebagai bahan pengental dalam pembuatan bahan kimia pertanian; karboksimetil selulosa digunakan
sebagai zat penahan air dalam pembuatan bahan kimia pertanian; karbon ( zat arang ); katalis perengkahan minyak bumi;
kertas foto; kertas fotometrik; kertas fotosensitif; kertas fotosensitif untuk digunakan dalam citra medis; kertas reaktan, selain
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kertas self-toning [fotografi]; kertas tes, bahan kimia; keton; kit-kit reagen yang
terdiri terutama nukleotida, reagen-reagen, substrat-substrat enzim, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia atau sediaan-sediaan
biologikal untuk untuk ilmu pengetahuan dan penelitian termasuk dibidang rangkaian-rangkaian berbagai macam asam (acid)
yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostik, penelitian diagnostic, penelitian klinis, pengembangan
obat-obatan, pharmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmiah, penelitian obat-obatan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan
metagenomik, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan genetika , bukan untuk tujuan
medis atau kedokteran hewan; kompos; kompos [pupuk]; kompos, pupuk kandang, pupuk; kondisioner bahan bakar bensin
berbasis asam lemak; kondisioner bahan bakar diesel berbasis asam lemak; kondisioner kimia tanah; korosif; kotoran hewan
(untuk pupuk); kuarsa sintetis; kuarsa sintetis untuk serat optik; kultur bakteri probiotik untuk industri makanan; larutan garam
perak untuk pelapisan perak; larutan standar untuk digunakan dalam kimia analitik; lem dari getah arab untuk keperluan
industri; lem dari getah arab, selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem gelatin untuk keperluan industri; lem
kain untuk keperluan industri; lem kanji; lem kayu untuk keperluan industri; lem kulit; lem lateks untuk keperluan industri; lem
lateks, selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem rumput laut untuk keperluan industri; lem untuk keperluan
industri; lem untuk penyelesaian dan pelapisan dasar; lem untuk tambal ban; lesitin kedelai untuk keperluan industri; lilin untuk
sambung tunas tanaman; logam alkali-tanah; logam tanah; logam tanah jarang; manganese dioxides; manganese fertilizer;
material matriks keramik komposit [CMC] untuk digunakan dalam pembuatan; media kultur sel untuk tujuan ilmiah atau
penelitian; media pertumbuhan sel untuk menumbuhkan sel untuk digunakan dalam penelitian ilmiah; media tanah organik;
media tanah untuk di pot; media tanam untuk tanaman; media-media penumbuhan yang terdiri atas tanah-tanah dalam pot,
kompos-kompos, kelapa,  lumut-lumut tanah gemuk dan / atau wol mineral, wol karang yang dimaksudkan untuk pertanian
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perkebunan dan kehutanan; methyl pyrrolidone; methyl tert butyl ether; minuman tambahan diet; minyak tinta (untuk industri);
minyak untuk digunakan dalam pembuatan dan pengolahan makanan; minyak untuk membersihkan kulit dengan sikat (bahan
kimia); minyak untuk pengawetan makanan; minyak untuk pengolahan kulit selama dalam proses industri; minyak untuk
penyamakan kulit; mono etilena glikol; monoammonium phosphate; monomer untuk pembuatan poliester; monomer vinil
klorida; n-pentadekana; natrium aluminium fosfat; natrium bisulfit; natrium dikromat; natrium emas klorida; natrium fluorida;
natrium fluosilikat; natrium format; natrium fosfat; natrium hidroksida untuk keperluan industri; natrium hipoklorit; natrium
iodida; natrium karbonat; natrium klorat; natrium klorit; natrium kromat; natrium nitrat; natrium nitrit; natrium permanganat;
natrium sianida; natrium sulfat; natrium sulfida; natrium tartrat; natrium tawas; natrium tetraborat; natrium tungstate; nitrofenol;
nitronaphthalene; nitroparaffin; normal paraffin; nukleoprotein; nutrisi untuk ragi untuk keperluan industri; nutrisi untuk
tanaman; oksalat; oksida non-logam; oksigen untuk keperluan industri; oleyl alkohol; oli transmisi; olivin [mineral silikat];
opasifiers untuk enamel; opasifiers untuk enamel atau kaca; organosilanes; oxime; paduan logam tanah jarang; pakan kebun
[pupuk]; paladium klorida; paraldehyde; pasta dempul untuk perbaikan bodi mobil; pasta pati untuk keperluan industri; pasta
solder; pati untuk digunakan dalam industri kertas; pati untuk digunakan dalam industri tekstil; pati untuk industri makanan; pati
untuk keperluan industri; pektin [fotografi]; pektin untuk industri makanan; pektin untuk keperluan industri; pelapis peka cahaya
untuk digunakan dalam industri papan sirkuit cetak; pelapis pelindung untuk lensa oftalmik; pelapis polimer selain untuk cat;
pelapis solder [sediaan kimia]; pelarut; pelarut spektroskopi untuk keperluan industri; pelarut untuk cat; pelarut untuk cat,
pernis dan pernis; pelarut untuk digunakan dalam industri insektisida; pelarut untuk pernis; pelat peka cahaya untuk
pencetakan offset; pelet gambut benih (peat pellet) yang dimaksudkan untuk pertanian, perkebunan dan kehutanan untuk
kegunaan perkebunan; pembersih carbon untuk mobil; pemurni bumi yang diaktifkan [mineral non logam]; pemurni mineral
bumi [mineral non logam]; pemurni mineral bumi [mineral non-logam]; pemurni mineral bumi yang diaktifkan [mineral non-
logam]; pendingin tanah untuk keperluan pertanian; pendingin udara; penetral gas beracun; pengatur pertumbuhan tanaman
untuk keperluan pertanian; pengawet; pengawet bata, kecuali cat dan minyak; pengawet batu, kecuali cat dan minyak;
pengawet beton; pengawet beton, kecuali cat dan minyak; pengawet karet; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri
inhibitor korosi untuk sistem pembuangan mobil; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri minyak nabati; pengawet
kimia untuk digunakan dalam industri roti; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri sabun; pengawet untuk bangunan,
kecuali cat dan minyak; pengembang fotografi (bahan kimia); pengemulsi polimer; pengering untuk menyerap kelembapan;
pengganti lemak (bahan kimia); penghancur/pembersih kerak karbon; penghilang busa; pengisi rongga pohon [kehutanan];
pengisi untuk pemurni mineral bumi; pengubah reologi [bahan kimia] untuk digunakan dalam bidang bahan pelapis; penyerap
kimia untuk menghilangkan kotoran dari bahan bakar; perak nitrat; perak nitrit; perak sianida; perborate dari soda; perekat;
perekat atap; perekat plastik untuk keperluan industri; perekat plastik, selain untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah
tangga; perekat poliuretan untuk keperluan industri; perekat resin sintetis untuk keperluan industri; perekat tepung [perekat],
selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; perekat termoplastik untuk keperluan industri; perekat untuk alas kaki;
perekat untuk industri konstruksi; perekat untuk kendaraan bermotor; perekat untuk memperbaiki artikel yang rusak; perekat
untuk sepatu bot; perekat untuk ujung tongkat biliar; perklorat; perkloretilen; phenylenediamine; piridin; pirimidin; pirol;
plasticizer; plasticizer digunakan untuk pembuatan barang plastik; plastik mentah; plastik yang belum diproses; plastik yang
belum diproses untuk keperluan industri; plastik yang tidak diproses dalam bentuk bubuk atau butiran; plastik yang tidak
diproses untuk digunakan dalam pembuatan poliuretan; plastik, tidak diproses; plastisol; poliester (belum diolah); poliester
yang didaur ulang (belum diolah); polimer dan komposisi polimer yang digunakan dalam industri cat dan pelapis; polimer dan
komposisi polimer yang digunakan untuk industri barang komersial dan industri; polimer untuk digunakan dalam industri
semikonduktor; polimer yang digunakan untuk industri barang komersial, industri dan domestik; polimer yang larut dalam air;
polipeptida untuk tujuan ilmiah; polisakarida; polisakarida untuk digunakan dalam industri bahan makanan; polisakarida yang
digunakan dalam fermentasi, penyedap, pengawet dan pengikatan; polisilan; polysilazanes; pot gambut untuk hortikultura;
praseodymium; praseodymium hidroksida; prekursor untuk komposit polimer; promethium; propilen [propena]; propilena
karbonat; proppants untuk digunakan dalam operasi perekahan hidrolik sumur minyak dan gas; protamin; protein [bahan
baku]; protein plastik, tidak diproses; protein serangga untuk digunakan dalam industri suplemen makanan; protein untuk
digunakan dalam industri; protein untuk digunakan dalam industri kosmetik; protein untuk digunakan dalam industri makanan
dan minuman; protein untuk digunakan dalam industri minuman; protein untuk digunakan dalam industri produk makanan;
protein untuk digunakan dalam industri suplemen makanan; protein untuk industri makanan; protein untuk keperluan industri;
pulp selulosa; pulp serat kulit pohon; pulp sulfit; pupuk; pupuk alami; pupuk amonium klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk
amonium sulfat; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk dari kotoran burung; pupuk fosfat;
pupuk fosfat menyatu; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk kalium; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk
kalium terkalsinasi; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium superfosfat; pupuk kandang; pupuk kimia; pupuk kompleks; pupuk
laut; pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk
natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen); pupuk rumput;
pupuk serbuk gergaji; pupuk sintetis untuk keperluan pertanian; pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk
superfosfat ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk tanaman terbuat dari tepung ikan; pupuk tepung
tulang; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk
penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk
untuk tanaman rumah tangga; pupuk urea; quebracho untuk keperluan industri; quinhidron; rabuk (pupuk) alam; rabuk buatan
untuk tanah; ragi untuk digunakan dalam industri pengolahan minyak; rantai asam nukleat, selain untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reaktan antibodi untuk tujuan ilmiah; reaktan kimia untuk tujuan ilmiah; reaktan kultur sel untuk
penggunaan laboratorium; reaktan kultur sel untuk tujuan ilmiah atau penelitian; reaktan untuk analisis kimia; reaktan untuk
digunakan dalam sediaan kimia ilmiah untuk analisis kimia atau biologi; reaktan untuk menguji sterilitas obat-obatan dan solusi
injeksi; reaktan untuk penelitian medis; reaktan untuk penggunaan penelitian ilmiah atau medis; reaktan untuk tujuan ilmiah;
reaktan untuk tujuan ilmiah untuk digunakan dalam isolasi dan pemurnian asam nukleat; resin buatan yang belum diproses
untuk keperluan industri; resin buatan yang tidak diproses sebagai bahan baku dalam bentuk bubuk, cairan atau pasta; resin
buatan yang tidak diproses untuk digunakan dalam pembuatan; resin buatan yang tidak diproses, plastik yang tidak diproses;
resin dari damar wangi digunakan untuk sambung tunas tanaman; resin fenolik, tidak diproses; resin poliester, tidak diproses;
resin polietilen, tidak diproses; resin polifenilen sulfida, tidak diproses; resin polikarbonat, tidak diproses; resin polisulfon, tidak
diproses; resin poliuretan, tidak diproses; resin polivinil alkohol, tidak diproses; resin polivinil asetat, tidak diproses; resin
polivinil klorida, tidak diproses; resin polyphenylene oxide, tidak diolah; resin polypropylene, tidak diproses; resin polystyrene,
tidak diproses; resin sintetis termoplastik, tidak diproses; resin sintetis termoset, tidak diproses; resin sintetis yang belum
diproses secara termal; resin sintetis yang belum diproses untuk digunakan dalam industri kosmetik; resin sintetis yang belum
diproses untuk digunakan dalam industri senyawa cetakan plastik; resin sintetis yang belum diproses untuk digunakan dalam
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industri senyawa pencetak; resin sintetis yang dapat diproses dengan radiasi; resin sintetis yang digunakan dalam industri cat
dan pelapis; resin stirena akrilonitril, tidak diproses; resin termoplastik, tidak diproses; resin urea-formaldehyde, tidak diproses;
resin yang belum diproses untuk digunakan dengan printer 3D; resorsinol; rhamnose untuk keperluan industri; rubidium;
rumput laut; rumput laut [pupuk]; rumput laut untuk digunakan sebagai pupuk; sabun [logam] untuk keperluan industri; sal
amonia spirit; saltpeter (kalium nitrat); sealant tusukan ban; sediaan besi sulfat untuk mencegah klorosis pada tanaman;
sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan; sediaan biologis untuk digunakan dalam industri
dan/atau ilmu pengetahuan; sediaan distilasi alkohol kayu; sediaan kimia pelembab; sediaan kimia pelembab [pembasah]
untuk digunakan dalam industri tekstil; sediaan kimia pelembab [pembasah] untuk digunakan dalam pemutihan; sediaan kimia
pelembab [pembasah] untuk digunakan dalam pewarnaan; sediaan kimia pembilas untuk radiator mobil; sediaan kimia
pengawet bunga; sediaan kimia penghilang lemak untuk digunakan dalam proses industri; sediaan kimia permukaan-aktif;
sediaan kimia untuk digunakan dalam industri tekstil; sediaan kimia untuk finishing dan priming; sediaan kimia untuk
manufaktur; sediaan kimia untuk melembutkan pada proses penyamakan kulit; sediaan kimia untuk melepaskan wallpaper;
sediaan kimia untuk membuat busa; sediaan kimia untuk memisahkan dan menghapus perekat; sediaan kimia untuk
memperbaiki fonograf; sediaan kimia untuk memurnikan sari buah anggur yang tidak diragi; sediaan kimia untuk mencegah
infeksi patogen pada tanaman; sediaan kimia untuk mencegah jamur; sediaan kimia untuk mencegah noda pada kaca;
sediaan kimia untuk mencegah noda pada lensa; sediaan kimia untuk mencegah penyakit yang mempengaruhi tanaman
anggur; sediaan kimia untuk mencegah penyakit yang mempengaruhi tanaman sereal; sediaan kimia untuk menghilangkan
getah; sediaan kimia untuk menghilangkan jamur; sediaan kimia untuk menghilangkan jamur yang digunakan dengan beton;
sediaan kimia untuk menghilangkan kilap; sediaan kimia untuk menjaga kesegaran pada proses pemotongan pohon Natal;
sediaan kimia untuk menstabilkan tanah; sediaan kimia untuk mesin decarbonising; sediaan kimia untuk pengobatan benih;
sediaan kimia untuk pertanian; sediaan kimiawi dalam sifat akselerator lem; sediaan mengatur pertumbuhan tanaman; sediaan
mikronutrisi untuk tanaman; sediaan mikroorganisme, selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan nutrisi
untuk tanaman; sediaan pelunakan air; sediaan pembasah rumput; sediaan pembasah untuk digunakan dalam industri
kosmetik; sediaan pembasah untuk produk makanan; sediaan pemurnian; sediaan pencangkokan pohon ketan; sediaan
pengawet bir; sediaan pengawet untuk bunga potong; sediaan pengawet untuk digunakan dalam industri farmasi; sediaan
pengawet untuk digunakan dalam industri kosmetik; sediaan pengawet untuk ubin, kecuali cat dan minyak; sediaan
pengkondisian tanah; sediaan penguatan tanaman; sediaan penjernih dan pengawet bir; sediaan perbaikan tanah; sediaan
pereduksi untuk digunakan dalam fotografi; sediaan pupuk; sediaan solder; sediaan stimulan bio biologis untuk pertanian, dan
pengatur pertumbuhan tanaman; sediaan tempering; sediaan tempering dan solder; sediaan untuk deicing; sediaan untuk
melindungi tanaman terhadap patogen; sediaan untuk mempercepat proses memasak untuk keperluan industri; sediaan untuk
menjernihkan air; sediaan untuk pemisahan gemuk; sediaan vulkanisasi; sediaan-sediaan kimia atau biologis untuk
manajemen stres pada tanaman; sediaan-sediaan kimia pelapis; sediaan-sediaan penahan kelembaban (sediaan-sediaan
kimia) untuk makanan dan kosmetika; sel induk untuk tujuan ilmiah; sel induk, selain untuk keperluan medis atau kedokteran
hewan; selulosa; semen [metalurgi]; semen karet untuk keperluan industri; semen karet untuk memperbaiki ban pneumatik;
seng asetat; seng fosfat; seng klorida; seng oksida untuk digunakan dalam pembuatan; seng silikat; seng sulfat; seng sulfida;
senyawa aktif permukaan; senyawa berbasis polimer untuk digunakan dalam pembuatan; senyawa fluorspar; senyawa kimia
pelapis untuk digunakan dalam industri; senyawa kimia perfluorinated disiapkan secara sintetis untuk digunakan dalam
industri; senyawa kimia untuk menghilangkan jamur; senyawa kimia untuk menghilangkan jamur yang digunakan dalam
industri fiberglass; senyawa kimia untuk menghilangkan jamur yang digunakan dalam industri plastik; senyawa kimia vinil,
yaitu vinil asetat, vinil klorida, resin polivinil klorida, monomer vinil klorida; senyawa organoarsen; senyawa organofosfor;
senyawa organologam; senyawa penyegelan ban; senyawa perekat untuk pipa; senyawa polimer untuk digunakan dalam
industri; senyawa polimer untuk digunakan dalam pembuatan; senyawa resin sintetis yang belum diproses dalam bentuk
mikrosfer yang digunakan untuk menggabungkan berbagai zat lain; serat buah yang mengandung pektin untuk industri kimia
dan makanan; serat buah yang mengandung pektin untuk keperluan industri; serat tanaman untuk industri kimia dan
makanan; serat tanaman untuk keperluan industri; serat tanaman untuk keperluan industri kimia; serium; serium fluorida;
serium klorida; setil alkohol; siccatives [sediaan pengering] untuk dempul; silan; silica dioxide; silikat; silikon; silikon dioksida;
silikon karbida [bahan baku]; silikon murni; silikon organik; soda abu; spinel [mineral oksida]; stabilisator tanah untuk
digunakan dalam konstruksi jalan; stanik klorida; stanik oksida; stanik sulfida; stilbene; strip tes diresapi dengan reaktan untuk
menguji air kolam renang; stronsium hidroksida; stronsium karbonat; substrat peptida untuk tujuan ilmiah; substrat untuk
hidroponik; substrat untuk tumbuh bebas tanah [pertanian]; sulfat; sulfida; sulfur trioksida; superphosphate [pupuk]; suplemen
nutrisi ganggang berbasis kalsium untuk digunakan sebagai penyubur tanaman hias dalam akuarium; surfaktan; surfaktan
non-ionik untuk digunakan dalam industri; surfaktan silikon untuk keperluan industri; surfaktan tanah digunakan untuk
meningkatkan pergerakan air yang seragam di dalam tanah; surfaktan untuk keperluan industri; surfaktan untuk penggunaan
manufaktur dan pengolahan air; talium; tanah buatan untuk budidaya tanaman terbuat dari bahan mineral; tanah buatan untuk
penanaman tanaman; tanah buatan untuk penanaman tanaman terbuat dari bahan plastik; tanah diatom; tanah jarang; tanah
lempung untuk digunakan dalam industri tekstil; tanah liat dalam bentuk media untuk penanaman tanaman hidroponik
[substrat]; tanah untuk mempercepat pertumbuhan; tanah yang telah dicampur untuk jalan, kolam dan danau; tanah-tanah
gemuk dalam bentuk wadah-wadah untuk menanam dan menumbuhkan tanaman-tanaman dan bunga-bunga; tanah-tanah
gemuk dalam pot yang dimaksudkan untuk pertanian, perkebunan dan kehutanan; tanah-tanah gemuk,  tanah-tanah gemuk
untuk tanaman dalam pot, yang ditambahkan untuk pemberian gizi untuk digunakan pada penanaman tumbuh-tumbuhan;
tanah-tanah gemuk,  tanah-tanah gemuk untuk tanaman dalam pot, yang ditembahkan untuk pemberian gizi untuk digunakan
pada penanaman tumbuh-tumbuhan; tanin; tartar, selain untuk keperluan farmasi; teknesium; tepung kedelai [protein] untuk
industri makanan; tepung kentang untuk industri makanan; tepung kentang untuk keperluan industri; tepung pulse untuk
keperluan industri; tepung tapioka untuk keperluan industri; tepung tulang [pupuk]; terak [pupuk]; terbium; tes immunoassay
kromatografi untuk penggunaan laboratorium; tetrakloroetana; tetrasakarida; thorium; thulium; timah (II) klorida; timah (II)
sulfida; timbal tetraetil; timol untuk keperluan industri; tioeter; tiofena; tiourea; tolidin; toluena; toluidin; topsoil (media tanah);
torium nitrat; trietanolamin; trikloretilen; triphenylmethane; triple superfosfat (pupuk); triterpene glikosida [pemanis buatan];
trypsins untuk keperluan industri; tungsten karbida; turunan selulosa [bahan kimia]; turunan selulosa eter; uranium; uranium
nitrat; uranium oksida; urease untuk keperluan industri; vinil klorida; vinilidena klorida; viscose; vitamin untuk digunakan dalam
industri; vitamin untuk digunakan dalam industri kosmetik; vitamin untuk digunakan dalam industri obat-obatan; vitamin untuk
digunakan dalam industri produk makanan; vitamin untuk digunakan dalam industri suplemen makanan; vitamin untuk industri
makanan; vitamin untuk tumbuhan; water glass (sodium silikat); witherite (barium karbonat); xenon; xilosa; xylene; xylenol;
ytterbium; zat antara kimia untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia pertanian; zat arang untuk penyaring; zat kimia
untuk mengawetkan bunga potong; zat kimia untuk penyamakan kulit dan kulit binatang; zat pembasah tanah surfaktan; zat
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pemercepat reaksi vulkanisasi; zat pengatur pertumbuhan tanaman; zat pengawet benih; zat penyamak kayu; zat
penyamakan; zat tempering; zinc oxide; zirkonia; zirkonium tetraklorida===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 17:50:22
540   EtiketDID2022085118

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DESA RAGUNG, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, 69271
MAMAD HERMANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OBUDI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HURUF WARNA HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka;

makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; kerupuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 17:50:51
540   EtiketDID2022085119

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. cibalagung rt 04 rw 04 Pasir Jaya Bogor Barat , Kota Bogor, Jawa Barat, 16119
Sri Utami

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Japastami
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka;

makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 17:57:36
540   EtiketJ122022085121

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Banjar Indah Permai I No.57B RT.009 RW.001 Kelurahan Pemurus Dalam,
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70248

MOHAMAD IRWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOTAKITA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat, Merah, Putih, Jingga.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan

gerobak; Jasa penyediaan minuman; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan;
melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 18:02:02
540   EtiketDID2022085122

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DESA TEMORAN, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, 69291
MAUSUL SYAKRONI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RONISA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HURUF WARNA PUTIH DASAR WARNA MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kacang Telur; keripik; keripik singkong; keripik sukun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 18:04:07
540   EtiketDID2022085123

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Kalibata Indah Jl Rambutan No E-16, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

Heru Gunadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REXX PRIMERO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Putih, Hitam, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lampu LED; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); Penerangan LED; Penerangan pemancar cahaya [LED]; bola

lampu LED; lampu lampu LED; light-emitting diode [LED] lampu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 18:05:43
540   EtiketJID2022085124

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Triaga blok K 37/13, RT. 006, RW.002, Kunciran Indah, Pinang, Kota
Tangerang, Banten, Kota Tangerang, Banten, 15144

Yandika Agung Laksanawan, Imaji Swaindra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Casa Pasta
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hitam, kuning, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu,

penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan
daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran.; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Menyediakan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Restoran; Restoran cepat saji dan tempat makan yang
menyediakan kudapan; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering; layanan bar dan restoran; layanan
kafetaria; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan
antar; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; jasa restoran; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan;
layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan
restoran Italia; layanan restoran cepat saji; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi yang menampilkan
informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan
makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan
ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan
jaringan informasi global; penyiapan makanan; pusat makanan/jajan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa
pulang; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan
minuman)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 18:10:28
540   EtiketDID2022085125

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KH.Wahid Hasyim No.10A, Sempaja Selatan, Samarinda
SETIAWAN MANGUNSONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MULAWARMAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lilin-lilin Lancip; Residu lilinan; lampu malam [lilin]; lilin [bahan baku]; lilin aroma aromaterapi; lilin beraroma; lilin carnauba;

lilin dan sumbu untuk penerangan; lilin industri; lilin lilin; lilin untuk penerangan; lilin untuk sembahyang; lilin yang mengandung
pembasmi serangga; minyak dan lemak industri, lilin; sumbu lilin; sumbu lilin untuk penerangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 18:17:35
540   EtiketDID2022085126

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dempo Raya No. 462 / 103, Kota Palembang, Sumatera Selatan
Juan Faustine Muliawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ong Tjioe Lan S.E.
Puri Indah Blok I No 14 Kembangan Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MONSTER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Merah, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kantong Karung; Karung plastik; Waring (karung untuk pertanian); jaring; jaring ikan; jaring plastik poliester untuk barang

kemasan; jaring untuk komersial; jerat [jaring]; kain terpal; kanopi dari bahan tekstil atau sintetis; kantong tekstil untuk
kemasan; karung beras; karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam jumlah besar; layar; rafia; serat isian
poliester; serat plastik untuk penggunaan tekstil; serat sintetis untuk penggunaan tekstil; tas [amplop, kantung] tekstil, untuk
kemasan; tenda, awning dan terpal; terpal; terpal plastik serbaguna; terpal terbuat dari bahan yang dilapisi plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 18:19:02
540   EtiketDID2022085127

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GARUDA RAYA BLOK I NO 107 KOMP. PERUMNAS RT 007 RW 002,
KEL/DESA AIK PELEMPANG JAYA KEC. TANJUNG PANDAN, Kabupaten Belitung,
Kep. Bangka Belitung, 33414

dr. SHENDY ANDRIANI WIJAYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HELLO DJOSSEY SCIENTIFIC & BOTANICAL SKIN CARE + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning kecoklatan , kuning emas, abu2, hijau, beige, nude pink, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Balsem kecantikan; Bedak padat untuk wajah; Deodorant stick; Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel
pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit,
serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi
garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah
kulit manusia; Krim leher; Krim pelembab; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah (kosmetik); Losion
Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion mandi berendam; Losion pelindung sinar UV; Losion
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pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pijat wajah; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Odol;
Pelembab Leher (kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pewarna dan cat rambut; Produk perawatan kecantikan; Sabun
untuk membersihkan payudara; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower,
minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci;
Sediaan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan
perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan
perawatan wajah; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk mandi dan
mandi; Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan
untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah,
losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah
dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum jerawat; Serum leher (kosmetik); bedak mandi; bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk
bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; celak mata; dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on;
gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel mandi; gel mata; gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel pra-cukur; gel rambut; gel
untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk tubuh; gel untuk wajah; gel-gel perawatan kulit; kapas kecantikan; kit wewanginan
khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan
penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut,
deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair,
gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik;
kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk leher; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim bibir; krim cukur; krim dasar bedak; krim foundation; krim herbal topikal untuk
mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kecantikan; krim kosmetik; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kuku;
krim kulit; krim malam; krim mandi; krim mata; krim pembersih kulit; krim pengurang bintik penuaan; krim perawatan rambut;
krim rambut; krim siang; krim tangan; krim tubuh; kutek kuku; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion kosmetik;
losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; lotion kecantikan;
lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up bedak; masker kecantikan;
masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak wangi; minyak, losion dan susu semua untuk
keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; pemerah pipi; pencuci vagina untuk keperluan
sanitasi atau deodoran pribadi; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang
tidak mengandung obat; perekat untuk keperluan kosmetik; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; sabun wajah
dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk
mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat,
gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel
untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun-
sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; scrub
pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan  untuk mencuci tangan; sediaan berjemur; sediaan berjemur dan
sediaan perlindungan dari matahari; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan kosmetik anti-
penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan;
sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan
untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan
pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemutih gigi; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan
perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan
sampo; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan tabir surya; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan gigi;
sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci pakaian;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan, termasuk krim, gel,
dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan,
menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci
sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak
rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit
(kosmetik); serum rambut; serum wajah; susu kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 18:19:14
540   EtiketDID2022085128

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KH.Wahid Hasyim No.10A, Sempaja Selatan, Samarinda
SETIAWAN MANGUNSONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MULAWARMAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perekat lembaran tipis plastik untuk penggunaan industri dan komersial; isolasi plester; kain isolasi; kertas isolasi; lakban;
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lembaran plastik berperekat untuk digunakan di pabrik; penyegel perekat untuk penggunaan umum; pita (ban) isolasi; pita
isolasi; pita perekat (seal tape); pita perekat untuk keperluan industri; pita perekat untuk penggunaan industri dan
komersial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 18:28:13
540   EtiketJID2022085129

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Expres 5/WW-6 Kemang Pratama I RT/RW 002/024, Kel. Bojong Rawalumbu,
Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi., Kota Bekasi, Jawa Barat

Marshall Melka

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 9 PAKIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hotel; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa penyewaan villa; Jasa

perkemahan [pondok untuk berlibur]; Katering makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman;
Layanan kafe; Layanan menjemput makanan; Layanan perhotelan (hospitality); Layanan pondok penginapan; Penyediaan
makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat
makan yang menghidangkan kudapan; jasa restoran; kafe; layanan akomodasi hotel; layanan makanan dan minuman dibawa
pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan
minuman; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; restoran swalayan; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 18:29:01
540   EtiketDID2022085130

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DESA BUNTEN BARAT, Kabupaten Sampang, Jawa Timur
MUHAMMAD MAHFUD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RATOHQU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HURUF WARNA HIJAU DAN KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah; serbuk yang digunakan dalam sediaan

minuman ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 18:30:08
540   EtiketDID2022085131

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasar Batipuh No. 48, RT/RW. 003/002, Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan
Padang Selatan, Kota Padang, Kota Padang, Sumatera Barat

Adi Syaputra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fery Darlim S.H., M.H.
Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, Cengkareng-
Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAMUNE + Huruf Hangul
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Huruf Hangul = RAMUNE
591 Uraian Warna : Merah, Pink, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jus buah atau sayuran; Jus buah bubuk; Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman berbahan dasar madu,

tanpa alkohol; Minuman bersoda; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah kering tidak beralkohol; Minuman buah-buahan
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dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman
sari buah; Minuman serbat; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman sorbet; Sari buah; Sari sayuran;
Sediaan-sediaan untuk membuat minuman; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik
dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; air mineral berkarbonasi; air mineral
berperisa; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air minum dalam kemasan; air minum dengan
vitamin; air soda; air soda yang diperkaya vitamin [minuman]; air tonik; anggur non alkohol; bir; bir dengan kadar alkohol
rendah; bir hitam; bir putih; bubuk untuk membuat minuman berbahan dasar buah; esensi untuk membuat minuman; jus
sayuran [minuman]; limun; minuman berbahan dasar kelapa; minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga;
minuman energi; minuman jeli; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman protein untuk digunakan sebagai pengisi
makanan dan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; minuman ringan; minuman sereal instan; minuman whey;
minuman yang diperkaya dengan protein; serbuk digunakan dalam sediaan minuman berbahan dasar buah; sirup untuk
membuat minuman; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 18:30:28
540   EtiketJID2022085132

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mayjend. Panjaitan No.135, Malang, Kota Malang, Jawa Timur, 65113
PT. Dikari Karya Inti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Natoural
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Putih; Kuning; Hijau; Abu-abu; Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perjalanan wisata dengan menggunakan mobil offroad; jasa pengadaan perjalanan wisata berpemandu; jasa

perjalanan wisata; melakukan tur perjalanan wisata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 18:34:53
540   EtiketDID2022085133

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERMATA SELONG BLOK 5/21, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, 69213
MIETA NUR ARINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAMIT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MERUPAKAN PENYEBUTAN DARI NAMA MAMA MITA
591 Uraian Warna : HURUF WARNA KUNING DASAR WARNA MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Coklat Mente ( Cookies ); Panettone (roti manis); adonan roti; donat; lomper [roti pipih berbasis kentang]; roti pita;

spiced cookies (kue kering); wafer gulung [cookies]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 18:40:10
540   EtiketDID2022085134

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA KELAPA LILIN BLOK DA7 NO. 1 A, RT. 007 / RW. 003, KELURAHAN
CURUG SANGERENG, KECAMATAN KELAPA DUA, KABUPATEN TANGERANG,
Kabupaten Tangerang, Banten

BUDI SUSANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUMI AUTOPARTS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 12
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510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PENGAIT GANDENGAN PADA KENDARAAN; Alat anti-silau untuk mobil; As overan gigi untuk sepeda motor; As
persneling untuk kendaraan; As roda  untuk sepeda motor; As swing arm untuk sepeda motor; Asbak mobil; BAGIAN REM
UNTUK KENDARAAN; BAK BELAKANG TRUK YANG DAPAT DITINGGIKAN (BAGIAN KENDARAAN DARAT); BAN KARET
MATI UNTUK RODA KENDARAAN; BANTALAN KERETA API; BIS BERMOTOR; BODI SEPEDA MOTOR RANGKA
SEPEDA; BRAKE MASTER CYLINDER ASSY (sentral silinder rem); Badan kendaraan; Ball joint untuk kendaraan; Ban dalam
untuk kendaraan; Ban roda kendaraan [ban]; Ban untuk buldoser; Bantalan kaki untuk anti tabrakan dan absobsi benturan
yang digunakan pada sepeda motor dan skuter; Bantalan rem pengatur kaliper depan; Bantalan untuk kendaraan darat;
Batang penggerak untuk mobil; Batang penghubung untuk kendaraan darat, selain dari bagian motor dan mesin; Becak;
Bemper untuk mobil, bus, dan truk; Bodi plastik dan fiberglass untuk motor, mobil, bus, dan truk; Body kit kendaraan; Bos fork;
Braket bawah sepeda; Bushing arm mobil; CALIPER KIT; CLUCTH MASTER ASSY (sentral kopling atas); CLUTCH
OPERATING ASSY (sentral kopling bawah); CUP FOR CLUTCH OPERATING (karet sentral kopling bawah); CUP KIT FOR
BRAKE MASTER CYLINDER (set karet sentral rem); CUP KIT FOR CLUTCH MASTER (set karet sentral kopling atas); CUP
KIT FOR CLUTCH OPERATING (set karet sentral kopling bawah); CUP KIT FOR SINGLE MASTER CYLINDER (set karet
sentral rem singel piston); Casis kendaraan; Selubung engkol untuk komponen kendaraan darat, selain untuk mesin; alarm
antipencurian untuk kendaraan; alat untuk penggerak melalui darat, udara atau air; ban untuk kendaraan darat; ban untuk roda
kendaraan; ban untuk sepeda motor; bus motor; frame untuk kendaraan roda dua; hub untuk kendaraan darat; hub untuk roda
kendaraan; jari-jari roda kendaraan; kaca depan untuk kendaraan darat; kaca spion untuk kendaraan; kampas kopling untuk
kendaraan darat; kendaraan; kendaraan elektrik; kendaraan segala medan; kendaraan sport; kendaraan yang dirancang untuk
banyak penumpang; klakson untuk kendaraan; kopling untuk kendaraan darat; kursi kendaraan; mesin untuk kendaraan darat;
mobil; mobil sport; motor untuk kendaraan darat; pelana sepeda motor; pembawa barang untuk kendaraan; penutup
kendaraan [berbentuk]; penutup roda cadangan; penutup sadel untuk sepeda; penutup sadel untuk sepeda motor; peredam
kejut suspensi untuk kendaraan darat; rangka sepeda motor; rantai ban untuk kendaraan darat; rantai penggerak untuk
kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rem untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk kendaraan; roda kendaraan;
roda sepeda motor; roda untuk mobil; sabuk transmisi untuk kendaraan darat; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap
(fairing) untuk sepeda motor); sepeda; sepeda motor; setang sepeda motor; skuter motor; spatbor untuk kendaraan darat;
standar samping sepeda motor; standar untuk kendaraan darat; tanda arah belok kendaraan; tangki bahan bakar untuk
kendaraan darat; truk; tutup nap roda; tutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; van [kendaraan]; wiper kaca depan mobil;
wiper kaca depan untuk kendaraan darat; wiper kaca depan untuk mobil.; Cincin Peluru untuk roda kendaraan; Cincin rol
jarum untuk kendaraan; Coil spring untuk suspensi  kendaraan darat; DRIVE SHAFT BOOT KIT (BOOT KARET AS RODA);
Dayung untuk Perahu Naga; Dudukan stang untuk sepeda motor; ECU; Elemen mekanik untuk kendaraan darat; GEROBAK
UNGKIT; Gerobak; Gerobak minuman; Gerobak pasir; Gerobak pasir mesin; Gerobak sampah; Harness bar untuk kendaraan;
Headset (bagian sepeda); Inflator pompa angin ban; Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); JALAN KERETA API
KABEL; JENDELA KAPAL; Jaringan bagasi untuk mobil; Jeruji pendek; Jeruji pendek depan; Jok sepeda; KENDARAAN
PEMBAWA SELANG AIR PEMADAM KEBAKARAN; KENDARAAN YANG BERJALAN DIATAS REL; KERANGKA UNTUK
SEPEDA; KERETA ANAK; KERETA MOTOR; KERETA PEMBAWA TUANGAN; KERETA SALJU YANG DIHELA
KUDA(KENDARAAN); KERETA TIDUR; KERETA UNTUK INSTALASI ANGKUTAN DENGNA KABEL (KERETA GANTUNG);
KERETA UNTUK SEPEDA ANGKUT BARANG RODA TIGA; Kabel gas untuk sepeda motor; Kabel kilometer untuk sepeda
motor; Kabel transmisi untuk kendaraan; Kantong Udara [alat keselamatan untuk kendaraan darat]; Karet balstep Pijakan kaki
kendaraan; Karet peredam getaran pada kendaraan; Karoseri kendaraan bermotor roda tiga, atau lebih; Kendaraan Roda Tiga
Listrik; Kendaraan UTV (utility task vehicles); Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok
permukaan basah dan adaptor mulut pipa; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok
permukaan basah dan adaptor peledak; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok
permukaan basah dan bagian peledak; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok
permukaan basah dan inhibitor karat; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok
permukaan basah dan jet saluran masuk; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok
permukaan basah dan kit pemeliharaan; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok
permukaan basah dan lug saluran masuk udara; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan
penggosok permukaan basah dan media peledak dari kaca; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan
penggosok permukaan basah dan mulut pipa; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok
permukaan basah dan pegas; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan
basah dan pengatur jarak; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah
dan pengeras pipa; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan
penyaring saluran udara; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan
saluran pengocok listrik dan pneumatik; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok
permukaan basah dan saluran udara; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok
permukaan basah dan tabung udara; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok
permukaan basah, yaitu, mesin untuk penggosok basah yang dapat membersihkan permukaan dan bagian-bagian struktural
serta aksesoris dari mesin penggosok basah yang dapat membersihkan; Kendaraan penampung untuk mencuci dan
memusnahkan sampah yang tidak dapat digunakan lagi; Kendaraan penyapu jalan padat; Kendaraan roda dua; Kendaraan
roda empat; Kendaraan roda tiga; Kendaraan transportasi yang bergerak secara otonom; Kepala Bagian dari sepeda (bagian
sepeda); Kereta; Kereta api; Kereta bayi; Kereta dorongan bayi; Kickstands sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Sadel
untuk sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; ban untuk sepeda motor; frame sepeda motor; garpu depan untuk
kendaraan roda dua; hub untuk roda sepeda motor; jari-jari roda sepeda motor; mesin sepeda motor; mudguards sepeda
motor; pedal sepeda motor; pengangkut bagasi untuk sepeda motor; penutup sadel untuk sepeda motor; rem sepeda motor;
selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); sepeda motor; sepeda motor listrik; setang sepeda
motor.; Klakson sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Klem Stang (bagian dari kendaraan); Komponen transmisi
sepeda yang memungkinkan perpindahan rantai sepeda ke gigi yang lain untuk sepeda (derailleur); Komponen untuk
kendaraan darat dan pesawat terbang; Komstering,  untuk kendaraan; Kumpulan sprocket untuk roda sepeda motor; Kunci
kontak sepeda motor; Kunci sadel sepeda motor; Kursi malas untuk kendaraan; LIFT KURSI; LIFT SKI; LORI; Lowerbar untuk
kendaraan; MATERIAL BERODA UNTUK JALAN KERETA API KABEL; MESIN PENARIK; Mesin dan motor listrik untuk
sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; Mesin dan motor rangkaian penggerak (powertrain)
untuk kendaraan darat; Mobil / truk tangga; Mobil Transmisi Otomatis ( CVT ); Motor mobil; Mur roda untuk roda kendaraan;
Nap untuk roda sepeda; OTOBIS; Operan gigi; PAPAN INJAKAN KENDARAAN; PELINDUNG TEMPAT DUDUK UNTUK
KENDARAAN; PENUTUP SADEL UNTUK SEPDA; PENUTUP SETIR KENDARAAN; PINTU ANGKAT BAGIAN BAGASI
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KENDARAAN DARAT; PINTU DEK BELAKANG YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENGANKAT (BAGIAN KENDARAAN
DARAT); PISTON CALIPER (BAGIAN DARI REM); POROS TRANSMISI UNTUK KENDARAAN DARAT; POTONGAN KARET
BERPEREKAT UNTUK MENAMBAL BAN DALAM; PROPORTIONING VALVE (PEMBAGI MINYAK REM ); Pedal rem; Pedal
stater sepeda motor; Pegas daun untuk suspensi kendaraan; Pegas peredam kejut untuk kendaraan; Pelapis ban vulkanisir;
Pelat kopling; Pelek untuk roda gerobak; Pelindung tempat penampungan oli sebagai bagian struktural kendaraan; Penganak;
Pengatur keseimbangan mobil; Penutup ban cadangan; Penutup kereta bayi; Penyangga tanggan untuk kendaraan;
Penyemprot Minyak rantai motor; Per untuk kampas rem kendaraan; Perahu Naga; Poros penggerak untuk kendaraan darat;
Poros untuk mobil; Primary Cop Assy Untuk Kendaraan; Punuk (Tempat Duduk Pada Perahu Jegong); RANGKA BAWAH
KENDARAAN; REPAIR KIT FOR CLUTCH OPERATING (BAGIAN DARI REM); RUMAH BERMOTOR; RV [kendaraan
rekreasi]; Rem cakram untuk mobil; Rem hidrolik untuk kendaraan darat; Rem pakam (rem dish); Rem untuk kendaraan darat;
Robot pengantar yang berkendara secara otomatis; Roda gigi reduksi untuk mobil; Roll bar untuk kendaraan; Rumah Primary
kopling Untuk Kendaraan; SABUK UNTUK NAF RODA; SALUT REM UNTUK KENDARAAN; SEPEDA YANG DILENGKAPI
MOTOR KECIL; STANG GEROBAK; Sadel untuk sepeda motor; Sculls; Sepeda listrik; Sistem keamanan untuk kendaraan
[selain kunci]; Skuter (kendaraan); Spatbor untuk mobl; Standar tengah sepeda motor; Stang (bagian dari kendaraan); Stut
Copling Untuk Kendaraan; TAS YANG DISESUAIKAN UNTUK KERETA DORONG BAYI; TMEPAT DUDUK PENGAMAN
UNTUK ANAK ANAK; TRUK BAGASI; TRUK PENGANGKUT BARNAG; TRUK PENYIRAM; TUTUP RODA; Tas organizer,
jaring, dan baki yang disesuaikan khusus agar pas dengan interior mobil; Tempat duduk mobil, kereta dorong dan kereta
dorong dengan roda depan tepat (fixed) dapat untuk sambil berlari untuk bayi dan anak-anak; Tiang rem belakang sepeda
motor; Trailer dan semi-trailer untuk kendaraan; Traktor penyebar pupuk; Traktor sebagai alat angkut; Trek kendaraan; Trek
untuk traktor; Trim otomotif; Troli listrik untuk golf; Truk; Truk logging; Truk mini; Truk pengangkut barang; Truk tangki air; Truk
untuk membuang kotoran; Tuas persneling untuk kendaraan; VALVE CHECK UNTUK REM; Variasi untuk memberi bentuk
pada bagian samping depan kendaraan; Variasi untuk menutup grill depan kendaraan; Variasi untuk menutup pegangan pintu
kendaraan; Variasi untuk menutup spion standart jadi beda; Variasi untuk menutup whelldop kendaraan; WHEEL CYLINDER
ASSY (silinder roda); WIPER KACA MOBIL; adaptor dan dudukan penyangga untuk body motor (fairing) depan; alarm
keamanan untuk kendaraan; alarm pencegah pencurian kendaraan; alarm tanda mundur untuk kendaraan; alat anti silau
untuk kendaraan; alat pencegah pencurian untuk kendaraan; alat pengait gandengan untuk kendaraan; alat penjepit jeruji
roda; alat ski untuk kendaraan; alat untuk bergerak di darat, udara atau air; anti-pencurian kunci untuk digunakan pada roda
mobil kemudi; as gandar belakang; as gandar penghubung; as penghubung setir; as roda; atap bar untuk kendaraan; atap
geser untuk mobil; atap lunak yang bisa dilipat atau dilepas pada kendaraan (softtop); atap keras yang bisa dilipat atau
dilepas (hardtop); atap keras yang dapat ditarik (retractable hardtops); atasan lembut untuk kendaraan; atasan lembut untuk
mobil; badan untuk kendaraan bermotor; bagasi gerobak bermotor; bagian baja yang dicap yang merupakan bagian integral
dari struktur bodi kendaraan (rocker panels); bagian dari mobil atau badan kendaraan lain yang membingkai roda dari
kendaraan tempur lapis baja (strikers); bagian kendaraan berupa penopang radiator; bagian kendaraan untuk mengamankan
komponen kompartemen mesin (shock towers); bagian rem untuk kendaraan; bagian struktural kursi depan dan
belakang untuk kendaraan,; bagian struktural untuk ambulan; bagian struktural untuk bus; bagian struktural untuk helikopter;
bagian struktural untuk kapal; bagian struktural untuk kereta; bagian struktural untuk mobil; bagian struktural untuk pesawat
terbang; bagian struktural untuk sepeda; bagian struktural untuk sepeda motor; bagian struktural untuk truk; bagian struktural
untuk van; bagian-bagian rem; bagian-bagian stang; bagian-bagian struktural pesawat rotor; bagian-bagian suspensi; bak
engkol untuk kendaraan darat; bak kopling kendaraan; baling-baling; baling-baling helikopter; baling-baling perahu untuk
mesin penggerak bagian belakang perahu (outboard) dan buritan; baling-baling rotor untuk helikopter; baling-baling sekrup;
baling-baling sekrup untuk kapal; baling-baling sekrup untuk kendaraan; baling-baling untuk kapal; baling-baling untuk
pesawat; baling-baling untuk skuter air; ball joint bagian dari kendaraan (mobil); balok intrusi pintu untuk kendaraan; balon
udara panas; balon udara panas [kendaraan]; ban dalam; ban dalam tiup, perkakas reparasi ban dalam; ban dalam untuk ban
kendaraan; ban dalam untuk ban pesawat; ban dalam untuk ban sepeda; ban dalam untuk ban siklus; ban dalam untuk roda
kendaraan kehutanan; ban luar; ban off road; ban pneumatik; ban pneumatik untuk mobil; ban pneumatik untuk sepeda motor;
ban solid untuk roda kendaraan; ban untuk ban mobil; ban untuk kendaraan; ban untuk kendaraan derek; ban untuk
kendaraan pengendali kontainer; ban untuk traktor yang mempunyai alat pemuat (shovel loaders); ban vulkanisir; ban
vulkanisir untuk mobil; ban vulkanisir untuk mobil balap; ban vulkanisir untuk mobil penumpang; ban vulkanisir untuk truk; ban
yang divulkanisir (retreaded tires) untuk kendaraan; ban, peralatan ban anti gelincir; banci bar untuk sepeda motor; bantal
kursi untuk kursi perahu; bantal penguat anak untuk kursi kendaraan; bantalan (bearings) [kendaraan darat]; bantalan batang
kemudi untuk perahu; bantalan kereta api; bantalan pegangan untuk tangki sepeda motor; bantalan rem untuk mobil; bantalan
stang untuk kendaraan roda dua; bantalan steer; bantalan untuk sabuk pengaman; batang banci untuk sepeda; batang
kap kendaraan; batang penggerak untuk kendaraan darat, selain dari bagian-bagian motor dan mesin; batang
pintu kendaraan; batang setir; batang torsi kendaraan; baut pin raja; baut setang piston; becak; becak bermotor; behel motor;
bell crank untuk kendaraan; bemper untuk mobil; bermotor Haulers mainan [sport utility kendaraan rekreasi]; bermotor golf cart
[kendaraan]; bingkai plat nomor kendaraan; bius tambang-mobil; bogies kereta api; bola setir kendaraan; boot untuk tuas
persneling; box bagasi kendaraan; brake drums untuk kendaraan darat; breket box; breket plat nomor; bus; bus bermotor; bus
yang dirancang untuk banyak penumpang dan perjalanan jarak jauh; cakram rem untuk kendaraan; cara cenderung untuk
kapal; casing untuk ban pneumatik; casis untuk kendaraan darat; cengkeraman gesekan untuk kendaraan darat; cengkeraman
hidrolik untuk kendaraan darat; center link untuk kendaraan; cermin eksterior untuk kendaraan; cermin interior untuk
kendaraan; cermin untuk digunakan pada kendaraan; cetakan kaca depan; cetakan parit atap kendaraan; cetakan pintu dan
atap tetesan air; cetakan sabuk; cetakan sisi bodi kendaraan; cetakan pembuka roda; chairlifts; cleat [bahari]; coachwork
untuk kendaraan bermotor; cover gear depan; cover kunci kontak kendaraan; cover pelindung mesin untuk kendaraan; cover
untuk kendaraan roda kemudi; crankcases untuk komponen kendaraan darat, selain untuk mesin; crankcases untuk
komponen mobil, selain untuk mesin; daun mata air untuk suspensi kendaraan darat; dayung; dayung untuk kano; dayung
untuk kayak; derailleurs belakang; derailleurs depan; diferensial bergigi; diferensial cabang; dilaminasi pegas daun untuk
suspensi kendaraan darat; disc brake; drone sipil; drone untuk pengiriman (delivery drones); dudukan mesin (engine mounts)
untuk kendaraan darat; dudukan mesin kendaraan; elemen mekanik untuk kendaraan darat; engkol lonceng; engkol sepeda
motor; engkol siklus; engsel kap kendaraan; engsel mobil; engsel pintu untuk kendaraan; engsel untuk penutup yang
memungkinkan akses ke penyimpanan utama atau kompartemen bagasi (decklid hinges); flap pada kendaraan yang dapat
diproyeksikan untuk menciptakan hambatan dan mengurangi kecepatan (spoiler); flaps lumpur untuk kendaraan; flensa untuk
roda kereta api; frame plat; frame sepeda motor; frame siklus; frame untuk kendaraan bermotor roda dua; frame untuk
kendaraan roda dua; freewheels untuk kendaraan darat; freewheels untuk sepeda; fuselages untuk pesawat; gagang pintu
eksterior dan interior untuk kendaraan; gantungan barang kendaraan; gantungan barang untuk motor; gantungan lengkap;
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gantungan lumpur lipatan; gantungan untuk kendaraan; garpu depan untuk kendaraan roda dua; gear box untuk kendaraan
darat; gear box untuk mobil; gearing untuk kendaraan darat; gelendong untuk kendaraan darat; gerbong kereta api; gerbong
kereta api berpendingin; gerbong kereta api dengan fitur derek dimasukkan; gerbong pengecoran; gerobak; gerobak kecil
untuk mengangkut anak-anak; gerobak makanan bermotor; gerobak makanan, bermotor; gerobak menjadi kendaraan darat
bermotor; gerobak rumah sakit; gerobak selang; gerobak untuk selang; gerobak untuk selang taman; gigi bolu (bagian dari
gardan); gigi pembalik arah untuk kendaraan darat; gigi perubahan kecepatan untuk kendaraan darat; gigi tarik untuk
kendaraan; gigi untuk sepeda; giring [kendaraan]; giring untuk keperluan transportasi; glider; go-gerobak [bermotor]; golf cart
[kendaraan]; gosok rel untuk kapal laut; gril mobil; grip stang untuk sepeda; grip stang untuk sepeda motor; grip tape untuk
setang sepeda; gyrocopters; handle rem/kopling; harness keamanan untuk kursi kendaraan; helicams; helikopter; hub roda
kemudi; hub topi penutup; hub untuk kendaraan darat; hub untuk kendaraan roda; hub untuk roda mobil; hub untuk roda
sepeda motor; hydrofoils [kapal]; hydrofoils untuk kapal; hydrofoils untuk katamaran; hydroplanes; idler arm untuk kendaraan;
impeller untuk perahu; impeller untuk skuter air; inner shaft untuk kendaraan; isyarat penunjuk arah untuk kendaraan; jalu as
poros roda; jalu peddock; jari-jari roda sepeda; jari-jari roda sepeda motor; jaring bagasi untuk kendaraan; jendela geser pada
truk elektrik dan manual; jendela mobil; jendela mobil (depan & belakang); jendela yang menghadap ke samping pada
kendaraan yang secara signifikan lebih kecil dari jendela penumpang standar (quarter windows); jeruji roda kendaraan; jeruji
untuk kendaraan darat; johnboats; jok kulit untuk kursi kendaraan; jok motor; jok untuk kendaraan bermotor; kabel katup; kabel
kopling; kabel kopling untuk sepeda motor; kabel rel ganda dan sistem drum pada kendaraan; kabel rel tunggal dan sistem
drum pada kendaraan; kabel rem; kaca depan, jendela untuk kendaraan, atap mobil terbuat dari kaca (sunroofs); kaca spion;
kaca spion samping untuk kendaraan; kaca spion samping untuk mobil; kaca spion untuk kendaraan; kaca spion untuk mobil;
kafilah ditarik trailer; kain klos; kain penutup jok untuk kendaraan; kait kap; kait penutup yang memungkinkan akses ke
penyimpanan utama atau kompartemen bagasi (decklid latches); kait pintu kendaraan; kait pintu belakang truk; kait untuk
mengangkat pintu bagasi; kalung engkol lonceng; kancing untuk ban; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda; kantong
pelana disesuaikan untuk sepeda motor; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda roda tiga; kantong udara tiup untuk
digunakan dalam kendaraan untuk pencegahan cedera dalam kecelakaan; kantong-kantong untuk pintu samping mobil; kap
mesin untuk mobil; kapal; kapal cepat; kapal dilipat; kapal jet pribadi; kapal kargo; kapal kesenangan; kapal layar; kapal
penumpang; kapal pneumatik; kapal selam; kapal uap dayung; kap untuk kereta bayi; karet rem (tutup abu); kastor untuk troli
[kendaraan]; katrol pengantar untuk kendaraan darat; kayak; kayuh; kekang parasut; kemping geser; kemudi untuk kapal;
kendaraan air berbahan bakar jet kecil; kendaraan bantuan mobilitas; kendaraan bawah laut; kendaraan bermotor; kendaraan
bermotor militer untuk pengangkutan senjata; kendaraan berpendingin; kendaraan darat; kendaraan efek tanah; kendaraan
hybrid; kendaraan komersial; kendaraan listrik ringan; kendaraan listrik swadaya; kendaraan luar angkasa; kendaraan militer;
kendaraan militer untuk transportasi; kendaraan off-road; kendaraan perlindungan sipil; kendaraan rekreasi; kendaraan
rekreasi bermotor; kendaraan sel bahan bakar; kendaraan serba guna; kendaraan sport; kendaraan yang berjalan di atas rel;
kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh [ROV] untuk transportasi bawah laut; kendaraan yang dioperasikan dari jarak
jauh untuk inspeksi bawah air; kendaraan-kendaraan dengan penggerak empat roda yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan
offroad atau on road dan mempunyai jarak yang tinggi antara bodi mobil dengan permukaan tanah (sport utility vehicles) ;
kepala-sisanya untuk kursi mobil; kerangka lengkap; kereta api; kereta barang; kereta bayi; kereta funicular; kereta hewan
peliharaan; kereta hidrogen berbahan bakar; kereta kuda; kereta luncur penyelamatan; kereta luncur tendangan; kereta
penumpang; kereta self-driving; kereta trem; kereta sepeda; kerudung untuk kapal; kerudung untuk kendaraan; kerudung
untuk kereta bayi; kerudung untuk mesin kendaraan; kerudung untuk mesin mobil; kisi-kisi kendaraan; kit batang atas; kit
perbaikan gandar depan; kit perbaikan kerangka lengkap; kit tutup gandar depan; klakson elektrik untuk kendaraan; klakson
roda kemudi; klakson untuk kendaraan; klakson untuk mobil; kompartemen sarung tangan untuk kendaraan; kompartemen
sarung tangan untuk mobil; konsol overhead; kontainer untuk menyimpan rokok elektronik khusus disesuaikan untuk
digunakan dalam kendaraan; kontainer untuk puntung rokok khusus disesuaikan untuk digunakan dalam kendaraan; kontrol
stang untuk moped; konversi torsi untuk kendaraan darat; konverter torsi hidrolik untuk kendaraan darat; kopel fleksibel; kopel
lengkap; kopling (clutches) untuk kendaraan; kopling daya untuk kendaraan darat; kopling kereta api; kopling poros atau
penyambung poros [kendaraan darat]; kopling poros untuk kendaraan darat; kopling rahang untuk kendaraan darat; kopling
untuk digunakan dengan cengkeraman untuk kendaraan darat; kopling untuk kendaraan darat; korek api listrik untuk
kendaraan darat; kuk batang poros; kuk geser; kulit jok; kunci anti maling untuk kendaraan; kunci baris; kunci gandar
belakang; kursi anak untuk sepeda; kursi anak-anak untuk kendaraan; kursi balap untuk mobil; kursi keselamatan untuk anak-
anak untuk mobil; kursi keselamatan untuk anak-anak, untuk kendaraan; kursi keselamatan untuk bayi, untuk kendaraan; kursi
keselamatan untuk digunakan di kendaraan; kursi keselamatan untuk digunakan di mobil; kursi mobil; kursi mobil untuk anak-
anak; kursi pilot ejector; kursi roda anak; kursi roda balap; kursi roda bermotor untuk penyandang cacat dan orang-orang
dengan kesulitan mobilitas; kursi roda manual; kursi roda olahraga; kursi untuk kendaraan darat; kursi untuk mobil; kursi untuk
mobil kereta api; kusen pintu mobil; lambung kapal; landing gear untuk pesawat; lapisan bagian luar ban untuk vulkanisasi
ban; lapisan kopling untuk kendaraan darat; lengan ayun sepeda motor; lengan diam; lengan kuk lengkap; lengan pengendali;
lengan suspensi untuk kendaraan; lengan suspensi untuk kereta api telpher; lensa untuk kenop tuas persneling; lift ski; logam
yang dilapisi daun pegas untuk suspensi kendaraan; lokomotif; lokomotif listrik; lubang intip; lubang intip untuk kapal; master
rem kit; mekanisme kopling untuk kendaraan darat; mekanisme kopling untuk mobil; mekanisme propulsi untuk kendaraan
darat; meluncurkan; memanfaatkan untuk kursi mobil; menaburkan truk; mencengkeram untuk tuas rem sepeda; mengayuh
perahu; mesin bensin untuk kendaraan darat; mesin jet untuk kendaraan darat; mesin kendaraan bermotor; mesin listrik untuk
sepeda roda dua; mesin mobil; mesin mobil, bagian-bagian dan perlengkapannya; mesin pembakaran internal untuk
kendaraan darat; mesin sepeda motor; mesin untuk kendaraan bermotor; minibus; minivan; mobil; mobil angkutan kereta api;
mobil balap motor; mobil balap, bagian-bagian dan perlengkapannya yaitu, roda kemudi, penutup roda kemudi; mobil hybrid;
mobil jenazah; mobil kemah; mobil kereta api; mobil listrik; mobil listrik sel bahan bakar; mobil pengecoran; mobil penumpang
kereta api; mobil robot; mobil salju; mobil samping; mobil sel bahan bakar; mobil sport; mobil tambang; mobil tidur; mobil untuk
instalasi transportasi kabel; mobil-top operator bagasi; modul jendela sekeliling; modul lengkap pintu bagian tengah
kendaraan; modul pengangkat pintu bagasi dan pintu belakang bagasi; modul pintu struktural pada kendaraan; modul
pintu untuk kendaraan; modul tertutup untuk kendaraan; modul atas pada kendaraan; modul trim perangkat keras kendaraan;
modul trim yang terintegrasi; moped; moped listrik; motor skuter; motor untuk kendaraan bermotor; motor untuk kendaraan
darat; motor, elektrik, untuk kendaraan darat; motor, listrik, untuk kendaraan darat; motorsailers; mudguards sepeda motor;
mudguards untuk kendaraan bermotor; mudguards untuk kendaraan bermotor roda dua; mudguards untuk kendaraan darat;
mudguards untuk kendaraan roda dua; mudguards untuk mobil; mudguards untuk truk; naf roda kendaraan; non-bermotor
gerobak makanan; non-bermotor kendaraan darat; non-bermotor skuter [kendaraan]; non-bermotor, kereta bagasi dilipat; non-
kendaraan bermotor roda dua; non-selip perangkat untuk ban mobil; nyamuk selimut bersih untuk kereta; omnibus; operator

Halaman 556 dari 1015



bagasi untuk sepeda; operator bagasi untuk siklus; operator papan selancar untuk mobil; operator ski untuk mobil; outriggers
untuk perahu; palka menjadi bagian struktural dari kapal; palka menjadi bagian struktural dari tongkang; palka untuk kapal;
panel atap untuk kendaraan darat; panel sisi bodi kendaraan; panel yang menghadap ke samping pada kendaraan yang
secara signifikan lebih kecil dari jendela penumpang standar (quarter panel); pannier diadaptasi untuk kendaraan roda dua;
pannier diadaptasi untuk sepeda; pannier diadaptasi untuk sepeda motor; pannier diadaptasi untuk siklus; pannier untuk
sepeda motor; papan berjalan untuk kendaraan darat; papan injakan kendaraan; papan pijakan kaki; papan selancar angin;
papan selancar untuk kendaraan; papan self-balancing; parasut; parasut karena menahan gerakan kendaraan; parasut untuk
terjun payung; pedal; pedal sepeda motor; pedal untuk kendaraan roda dua; pegangan per; pegangan tuas rem sepeda;
pegangan untuk pintu mobil; pegas [kendaraan darat]; pelana untuk kendaraan bermotor roda dua; pelana untuk kendaraan
roda dua; pelapis rem untuk kendaraan; pelek roda; pelek roda kendaraan; pelek untuk roda kendaraan; pelek untuk roda
mobil; pelek untuk roda sepeda; pelek untuk roda sepeda motor; pelek untuk roda siklus; pelindung baju untuk sepeda motor;
pelindung baling-baling baling-baling untuk kapal; pelindung baling-baling baling-baling untuk pesawat terbang; pelindung
body motor; pelindung garpu depan; pelindung kaliper rem untuk kendaraan; pelindung lampu untuk kendaraan; pelindung
matahari untuk mobil; pelindung mesin; pelindung radiator motor; pelindung shock bagian depan; pelindung shock depan
motor; pelindung kaki untuk kereta dorong bayi ; pemantik cerutu untuk mobil; pembatasan keamanan untuk kursi kendaraan;
pembatasan kepala untuk kendaraan; pembawa bagasi mobil; pembawa bagasi untuk kendaraan; pembawa ban cadangan
untuk kendaraan; pembawa barang untuk kendaraan; pembawa barang untuk kendaraan darat; pembersihan troli; pemegang
cangkir untuk kendaraan; pemegang kaca untuk kendaraan; pemegang kaca untuk mobil; pemegang lumpur lipatan;
pemegang roda cadangan; pemegang roda cadangan untuk mobil; pemegang roda cadangan untuk mobil dan kendaraan
darat lainnya; penahan kepala untuk kursi kendaraan; penanganan gerobak; penarik mobil ski; penarik tambang-mobil;
pengangkut bagasi untuk mobil; pengangkut bagasi untuk sepeda motor; pengendali kendaraan, selain dari mainan;
penggerak railcar seluler; penghalang cahaya matahari untuk jendela mobil; penghubung; penghubung cepat hidrolik untuk
backhoe; penghubung penarik; penghubung setir; penghubung stabilisator; penghubung tengah; peninggi stang; penjaga
rantai untuk sepeda; penjepit jeruji (spoke clips) untuk roda; penjepit jeruji untuk roda; penjepit stang; penunjuk arah untuk
sepeda; penunjuk arah untuk sepeda motor; penutup as roda motor; penutup ban untuk kendaraan; penutup baut spion;
penutup berbentuk untuk mobil dan mobil balap; penutup dan pelindung mesin kendaraan ; penutup diferensial; penutup gear;
penutup hub; penutup jok (single seater); penutup kaliper; penutup kaliper rem; penutup kereta dorong; penutup kereta dorong
bayi; penutup kunci kontak; penutup lampu motor; penutup master rem; penutup mesin (kap mobil); penutup palka baja untuk
kapal; penutup pelindung mesin; penutup radiator motor; penutup rangka; penutup roda cadangan; penutup roda kemudi
berbentuk untuk kendaraan; penutup roda kemudi berbentuk untuk mobil; penutup roda kemudi untuk mobil; penutup sadel
untuk sepeda; penutup sadel untuk sepeda motor; penutup samping untuk kendaraan roda dua; penutup segitiga shock;
penutup sistem kopling; penutup standar samping; penutup standar tengah; penutup stir kendaraan; penutup tangki bensin
kendaraan; penutup untuk hand grip untuk sepeda kargo; penutup untuk mesin kendaraan; penutup untuk rumah kemudi
kendaraan; penutup untuk tangki bensin (gas) kendaraan; penutup yang memungkinkan akses ke penyimpanan utama atau
kompartemen bagasi (decklid); penutup yang memungkinkan akses ke penyimpanan utama atau kompartemen
bagasi (decklid) dan pilar dekoratif atau penutup yang diikat ke permukaan kendaraan; penutup elektrik yang memungkinkan
akses ke penyimpanan utama atau kompartemen bagasi (power decklid); penyelenggara kursi belakang khusus diadaptasi
untuk digunakan dalam mobil; penyelenggara kursi belakang khusus diadaptasi untuk digunakan di kendaraan; penyesuai
kursi pada kendaraan; perahu dayung; perahu jet; perahu jet rekreasi; perahu kecil berbahan bakar jet; perahu kompetisi;
perahu layar; perahu motor; perahu ponton; perahu pribadi; perahu ski; peralatan anti selip untuk roda kendaraan;
perambulator menggabungkan carrycots; perangkat airbag untuk mobil; peredam bantingan suspensi untuk kendaraan;
peredam goncangan (bumper beams); peredam kejut [kendaraan darat]; peredam kejut suspensi untuk mobil; peredam kejut
untuk kendaraan; peredam kejut untuk mobil; peredam kejut untuk sepeda; peredam kejut untuk sepeda motor; pergeseran
gigi untuk kendaraan darat; pergeseran gigi untuk mobil; perisai tenda sebagai bagian struktural dari kendaraan; perkakas
untuk memperbaiki ban dalam; perlengkapan untuk memperbaiki ban dalam; persneling untuk kendaraan darat; persneling
untuk sepeda motor; pesawat amfibi; pesawat baling-baling; pesawat jet; pesawat ringan; pesawat rotor; pijakan motor(bordes
motor); pilar bodi atas kendaraan; pilar kendaraan; pin as bergigi; pintu untuk kendaraan bermotor; pintu daya geser pada
kendaraan; pipa as penghubung; pitman arm untuk kendaraan; plat lantai pada kendaraan (floor pans); plat penyangga; plat
transmisi dan dudukan mesin (engine mounting); pompa untuk ban sepeda; pompa untuk menggembungkan ban kendaraan;
pompa untuk menggembungkan ban sepeda; pompa untuk menggembungkan ban sepeda motor; ponton; poros baling-baling
untuk kapal; poros buku jari depan; poros penggerak (gardan) untuk kendaraan; poros transmisi untuk kendaraan darat; poros
untuk kendaraan darat; poros, gandar atau gelendong (spindles) [kendaraan darat]; power recliner back assemblies untuk
kursi roda; power windows untuk kendaraan; power windows untuk kendaraan bermotor; pro guard; pushchairs untuk
digunakan dengan carrycots; rack end bagian dari kendaraan (mobil); railcars funicular; rak bagasi untuk kendaraan; rak
bagasi untuk kendaraan roda dua; rak bagasi untuk lampiran ke batang kendaraan; rak bagasi untuk lampiran ke kerudung
kendaraan; rak bagasi untuk mobil; rak bagasi untuk sepeda; rak bagasi untuk sepeda motor; rak bagasi untuk siklus; rak
papan; rak ski untuk kendaraan; rak ski untuk mobil; rakit, selain rakit yang menyelamatkan jiwa; rangka bawah kendaraan;
rangka untuk kendaraan darat; rangka kendaraan; rantai penggerak dan sabuk untuk kendaraan darat; rantai roller; rantai
roller untuk kendaraan darat; rantai roller untuk sepeda; rantai roller untuk sepeda motor; rantai salju untuk kendaraan darat;
rantai sepeda motor; rantai siklus; rantai transmisi untuk kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rantai-rantai anti selip;
rel atap kendaraan; rem; rem [kendaraan darat]; rem cakram hidrolik untuk sepeda; rem kemudi; rem kerucut untuk kendaraan
darat; rem rim hidrolik untuk sepeda; rem siklus; rem tangan; rem untuk kendaraan bermotor; restraints anak untuk kursi
kendaraan; ring gigi; ring gigi samping; ring roda bergigi; ring transmisi; roda; roda gigi reduksi untuk kendaraan darat; roda
gigi sepeda motor; roda gigi untuk kendaraan darat; roda gigi untuk sepeda; roda kemudi [bagian kendaraan]; roda kemudi
untuk kapal; roda kemudi untuk kendaraan bermotor; roda kemudi untuk kendaraan darat; roda landing gear untuk pesawat;
roda mobil; roda omni directional untuk kendaraan; roda sepeda motor; roda untuk kendaraan bermotor; roda untuk kendaraan
darat; roda untuk troli (kendaraan); roll troli kandang; roller matic; rolling stock untuk kereta api kabel; rumah mobil; rumah
motor; rumah motor dengan sel yg dpt dibongkar; rumah perahu; sabuk karet untuk transmisi kendaraan darat; sabuk
pengaman; sabuk pengaman untuk kursi kendaraan; sabuk pengaman untuk kursi mobil; sadel sepeda motor; saluran
kaca untuk kendaraan; saluran untuk lokomotif; sandaran behel penumpang; sandaran jok belakang; sandaran kepala dan
penutup untuk bangku mobil; sandaran kepala untuk kursi mobil; sandaran lengan untuk kendaraan; sangkar (tempat) botol air
sepeda; sarung jok [berbentuk] untuk digunakan di kapal; sarung jok untuk kendaraan; sarung jok untuk mobil; sarung motor;
sasis untuk mobil kereta api; segel pintu kendaraan; segel sabuk bagian dalam dan luar untuk kendaraan; segitiga shock
motor; sekrup [baling-baling] untuk kapal; selang / kabel kopling; selang / kabel rem; selang rem untuk kendaraan; selat
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pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); semi trailer; sendi penghubung untuk kendaraan; sepatu
rem untuk kendaraan darat; sepatu roller self-balancing; sepeda balap; sepeda balap jalanan; sepeda bermotor; sepeda
gunung; sepeda mini; sepeda motor; sepeda motor untuk motorcross; sepeda olahraga; sepeda quad; sepeda untuk anak-
anak; sepeda roda tiga; serat karbon trim interior untuk mobil; seri mobil hybrid; setang sepeda motor; setang untuk kendaraan
roda dua; setelan rantai; setir bergigi; setir untuk kendaraan; shaft Cardan untuk kendaraan; sidecars sepeda motor; silinder
rem utama; sirkuit hidrolik untuk kendaraan; sistem alarm kendaraan bermotor; sistem jendela untuk kendaraan; sistem
penyimpanan bahan bakar dan komponen sebagai bagian struktural dari kendaraan; sistem peringatan bersuara; skuter
dorong  [kendaraan]; skuter listrik menyeimbangkan diri; skuter listrik roda dua self-balancing; skuter listrik satu roda self-
balancing; skuter mobilitas; skuter pedal; spar untuk kapal; spatbor; spindle untuk sepeda; spoiler kafilah; spoiler untuk
kendaraan; spoiler untuk kendaraan otomotif; sprocket; sprocket untuk roda kendaraan; standar peddock; standar sepeda;
standar untuk kendaraan darat; stang fatbar; stang setir; sub-rangka kendaraan; sunroof untuk mobil; suspensi; suspensi
peredam kejut untuk kendaraan darat; swing arm; tabung peredam kejut suspensi; tabung shock depan; tabung suspensi
kendaraan; tailgate daya untuk kendaraan; tailgates bermotor untuk truk; tali pengaman untuk balap mobil; tali pengaman
untuk kursi mobil; tambalan untuk ban dalam ban; tambalan untuk memperbaiki ban; tambalan untuk memperbaiki ban dalam;
tambalan untuk memperbaiki ban kendaraan; tambang gerobak roda; tanaman merambat mekanik; tanda belok untuk
kendaraan darat; tangki bahan bakar untuk kendaraan; tangki bahan bakar untuk kendaraan darat; tangki bahan bakar untuk
pesawat; tangki bensin untuk kendaraan darat; tangki gas untuk kendaraan; tangki gas untuk kendaraan darat; tank ballast
kapal [komponen struktural kapal]; tanker jalan; tanker minyak [kapal]; tas sepeda; tas yang diikat disetang;
tas yang disesuaikan untuk kereta dorong bayi ; tempat barang untuk kendaraan; tempat duduk kendaraan; tempat membawa
anak untuk sepeda; tempat plat nomor; tempat tidur untuk kendaraan; tenda kafilah; tensioner assy untuk kendaraan; terpal
diadaptasi [berbentuk] untuk digunakan dengan kendaraan; tiang-tiang untuk kapal; tiang-tiang untuk kapal berlayar; tirai
penghalang sinar matahari yang disesuaikan untuk mobil; tombol-tombol tuas transmisi untuk kendaraan; tombol-tombol tuas
transmisi untuk kendaraan darat; topi truk pickup; tops konversi untuk kendaraan; tops konversi untuk mobil; trailer
berpendingin; trailer kargo; trailer kuda; traktor jalan; transmisi untuk kendaraan bermotor; transmisi untuk kendaraan darat;
trim interior untuk mobil; troli bagasi; troli belanja; troli laundry; troli pembawa peralatan selancar angin; tromol mobil; truk
pencampuran beton; truk pickup; truk platform; truk sampah; truk sampah untuk industri pertambangan; truk semi trailer; truk
tangan; truk untuk melayani penjualan makanan dan minuman; tuas elektrik untuk mengangkat pintu bagasi; tuas gear shift
untuk sepeda motor; turbin gas untuk kendaraan darat; tutup nap roda untuk kendaraan darat; tutup rantai; tutup roda; tutup
roda tengah; tutup tangki bensin kendaraan darat; tutup pelindung kereta bayi; ujung as penghubung; ujung stang untuk
sepeda; unicycles listrik self-balancing; unicycles self-balancing; unit kemudi untuk kendaraan darat; velg jeruji; velg racing;
wadah penyimpanan rak atap untuk kendaraan darat; wiper kaca depan mobil; wiper kaca depan untuk kendaraan darat; wiper
lampu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 18:44:57
540   EtiketDID2022085135

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DESA KOTAH, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, 60272
NOR HASANAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SINGSANG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HURUF WARNA KUNING PINGGIRAN UNGU
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik pisang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 18:56:55
540   EtiketDID2022085136

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERMATA SELONG BLOK H/40, Kabupaten Sampang, Jawa Timur
REZA SARASWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EM'DI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HURUF WARNA HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti kering; Roti pastry; Roti tawar manis; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; kue untuk makanan ringan; roti dan

roti bun===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 18:58:41
540   EtiketDID2022085137

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PAESAN TENGAH, RT. 01, RW. 07, KEL. KEDUNGWUNI BARAT, KEC.
KEDUNGWUNI, KAB. PEKALONGAN, JAWA TENGAH, Kabupaten Pekalongan,
Jawa Tengah

ZULPAH RUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLACKSTALLION  +  LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; celana chinos; celana formal; celana kasual; jaket denim; jaket menjadi pakaian; jeans biru; kaos; pakaian;

pakaian denim; pakaian jadi; pakaian pria; pakaian santai; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 18:59:57
540   EtiketDID2022085138

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MAYJEND SUNGKONO NO. 182 RT. 003 RW. 004 , Kota Surabaya, Jawa Timur,
60225

PT. TAHIR ROYAL TIMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pearl Genifique
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Mutiara terbaik
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aftershave; Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas

besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Baby soaps; Bahan
kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau
kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Balsam bayi (lilin lebah) tidak
mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata
mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Batang kondisioner; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik;
Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Belau cucian; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi
bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat; Bunga Rampe; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci
wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat  untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan atau zat
pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih saluran
bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat pembersih
sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk membersihkan
komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk membersihkan tar jalan, getah pohon, dan serangga membandel
pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu
kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat;
Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium; Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk
pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak
mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian;
Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca mobil; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen bayi; Deterjen binatu
untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry
dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser
pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; Eksfoliator; Ekstrak herbal
topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Esensi untuk keperluan
kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis Mata (Eye liner); Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona
Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk
penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik;
krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara;
masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung
untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk
perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan
kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap;
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wewangian; Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing
(kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur
untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan shower
bukan untuk keperluan medis; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Gincu; Highlighter; Highlighter badan
kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik);
Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Isi
ulang untuk dispenser pengharum ruangan listrik; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain
Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain penyeka [perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan
kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kertas
tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kolonye; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik
berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik
perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk
perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem
Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion
perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak;
Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan
[Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim
matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim
pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim
rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur;
Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim
untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim
wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat
untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa
cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lak rambut;
Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak
mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk
pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan, ban, cakram dan roda abrasif; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan minyak wajah;
Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion
anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam;
Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan
merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan
kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai
setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion
daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-
violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Make up remover gel; Make up remover krim; Maker wajah
(Kosmetik); Malam pembuat sepatu; Malam tukang sepatu; Malam untuk kulit; Malam untuk sepatu; Maskara; Masker
(kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk
kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker
wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak;
Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk keperluan dapur (pembersihan); Minyak bayi; Minyak essensial;
Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan
kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk mandi, garam untuk mandi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu
sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan
semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Mousse (busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur;
Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh
yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur;
Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik;
Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi;
Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian; Pelet (Minyak); Pelicin pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca
mobil; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih
kaca; Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up;
Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih
untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi
berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada
rambut; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit
(poles); Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap
body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba guna (semir ban); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada
kain; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari
pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Perangkat dan set hadiah
yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan
sediaan perawatan rambut; Perasa makanan atau minuman menjadi minyak esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial];
Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata;
Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan
penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi
untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih
lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan
kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-
obat untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk
penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih
kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian;
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Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun
Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair
badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik;
Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan;
Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair;
Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan
pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa
untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan
buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dan
bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan;
Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian);
Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku;
Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran
(shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah;
Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan mandi;
Sediaan mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit;
Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih
pribadi; Sediaan pembersih untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga;
Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung
obat); Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain
untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan
atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk
keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan
kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk
keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan
perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk
rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan peredam cucian; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian;
Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk
tangan; Sediaan sebelum bercukur; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk
membuang lemak; Sediaan setelah bercukur; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan
penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toilet tidak mengandung obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk
keperluan pembersihan; Sediaan untuk mandi dan mandi; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut;
Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan
untuk membersihkan saluran pipa; Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari;
Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan
untuk menghilangkan kerak air untuk kebutuhan rumah tangga; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk
mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi;
Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan
rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar
matahari non-medis; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk
mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir sepatu bot; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
Semprotan pembersih karpet; Semprotan untuk keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum
Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum
leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik;
Shampo berbentuk batangan; Sipat; Sipat (Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut;
Spray wajah (kosmetik); Standar pelembut kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit;
Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan
pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik); Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi;
Tisu deodoran; Tisu diresapi sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap
untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-
wangian; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan dalam kaleng untuk
tujuan pembersihan dan penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing (malam pemoles);
Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh,
larutan pelembab untuk kulit; Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat untuk menurunkan
kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri; abu vulkanik untuk dibersihkan; aditif
cucian; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air bunga jeruk [sulingan
herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar [sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang mengandung
minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen];
amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil gambar; amril; anti keringat; anti keringat
(pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aplikator semir sepatu yang mengandung semir sepatu; aroma diffuser
buluh udara; aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak mengandung
obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk
keperluan rumah tangga [binatu]; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan
pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan untuk
digunakan dalam pembersihan ledakan; bahan-bahan  untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi
tubuh; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi
tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor; balm cukur; balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-
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medis untuk rambut; balsam rambut; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa
balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan
medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan
kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan
sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet
articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat;
batu apung; batu apung buatan; batu apung untuk digunakan pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur
[astringen]; batu keramik beraroma; batu pemulih kaki; batu penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles;
bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna
yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak kosmetik; bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur;
bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah
longgar; benzine penghilang noda; berkumur, bukan untuk tujuan medis; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi;
bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; blau cuci; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom
mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi;
bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan
lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi tanpa obat; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh;
bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk
pemoles; bubuk pencuci rambut; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk
wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa cukur; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan
wajah; busa untuk digunakan di mandi pancuran (shower); busa untuk mandi berendam dan pancuran; butiran pembersih
wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan;
cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk
lensa kamera; cairan pencuci; cairan penghapus kutek; cairan penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari
perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk
mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok
elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak
tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih injector; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat krom; cat kuku; cat
kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat sediaan pengupasan; cat tubuh untuk keperluan
kosmetik; cat wajah; cat, pernis dan pernis menghapus komposisi; celak mata; cemerlang; cocoa butter untuk keperluan
kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes, parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up;
concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds
untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk penggunaan pribadi; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-
rempah; cuci buah dan sayuran; cuci masker; dandan; dandanan teater; darah teater; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik);
dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar
(Eye primer); dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; degreas, selain untuk digunakan dalam proses
pembuatan; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran
tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran
untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi;
deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk
ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; detergen untuk
menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen cucian; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring;
deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen
piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan
dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; deterjen
untuk tujuan pembersihan, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk
keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; deterjen, tissue
basah; diamantine [abrasif]; dupa; eau de parfum; eau de toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih
pori; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur;
emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah
untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; enamel kuku; esens kayu putih [minyak esensial];
esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi badian; esensi halus;
esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial];
esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat
eterik]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; fumigasi dupa
untuk kamar wewangian; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam
mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gas bertekanan kaleng untuk
keperluan debu dan pembersihan; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau
memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan
untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan
kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel pasta gigi; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis; gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel
penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan
mousse rambut; gel setelah bercukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel
tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel
untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk
penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat;
gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel,
semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut
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untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir cucian; glasir pati untuk
keperluan binatu; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter tubuh; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi
dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk
pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan
dengan sediaan kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen peroksida
untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan
listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krem untuk
mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas; kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan
pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih
kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi
untuk debu; kain diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau
pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih; kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup,
kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan;
kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih;
kapur sirih; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; karbida logam [abrasive]; kaset untuk membubuhkan
wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki
yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk
digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kertas abrasif; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk
mengasah pensil gambar; kertas gelas; kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari
fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang
terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona
mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah;
komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres
mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner
rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk
anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik
untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut;
kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan
perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim; krim after-shave
(non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-
penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak
mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur;
krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh;
krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin
untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan
dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan
tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit;
krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan
tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya;
krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik;
krim kutikula; krim malam; krim malam [kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-
obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat
menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab
setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim
pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim
penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang
bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala
tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis;
krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan
boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim
tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim
tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit;
krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit;
krim tubuh; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
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bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk
mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non
medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan
kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak,
lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kristal
mandi, bukan untuk keperluan medis; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku buatan dari logam mulia; kuku jari kaki
palsu; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; kutek kuku;
lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; lem ikatan potongan
rambut; lem untuk menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lembaran binatu untuk penghilang noda
warna; lilin bahan kulit; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin carnauba polishing untuk penggunaan
mobil; lilin kumis; lilin lantai; lilin mobil; lilin obat menghilangkan rambut; lilin pembuat sepatu; lilin pemoles; lilin penata rambut;
lilin penjahit; lilin penjahit dan tukang sepatu; lilin pijat, selain untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin tukang
sepatu; lilin untuk keperluan kecantikan; lilin untuk lantai parket; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk
kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan
untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk
rambut; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit
wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion
susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk
perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung
obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah
berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan
mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-
penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk
mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-
obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih
kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk
wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan
penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion
rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari
untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik;
lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up
bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up
mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim;
make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan
rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk
perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak
mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker
kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk
penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik;
masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker
pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan
rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang
minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk
perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang;
masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; media ledakan untuk digunakan dalam pembersihan
permukaan; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan
bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan kapur; membersihkan pelarut, selain untuk
digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun
tanaman; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan;
memijat minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk membersihkan; menggiling foil;
menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik wajah; mint untuk wewangian; minyak
Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik
untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik;
minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak
esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai
pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan
dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk
digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak
esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal
dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak kasturi [wewangian]; minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik;

Halaman 564 dari 1015



minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak lavender; minyak lavender untuk penggunaan
kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan
garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak
mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak
memperbaiki rambut; minyak non-obat; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab
untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak
penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak
perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak pohon teh; minyak
rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah
matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau;
minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak
untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian
rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan
aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk
kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse
dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit; mousse perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik];
mousses menjadi alat bantu penata rambut; musk alami; musk sintetis; mutiara mandi; mutiara mandi untuk keperluan
kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan
obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat untuk hewan peliharaan; obat kumur, bukan untuk
keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar
[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket
kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan
sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; palet pengkilap bibir; palet perona mata; parfum;
parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan
air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir
untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi
dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta
kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi; pasta styling untuk rambut; pasta untuk
mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pati cucian; pati untuk keperluan binatu; pelarut pembersih, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembab;
pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion
dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan;
pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab
wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelembut kain; pelembut kain untuk
penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari
(kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk
wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pelunak kutikula; pembentuk garis bibir;
pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbentuk krim;
pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih dinding ban;
pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih
karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih rem;
pembersih rumah tangga; pembersih saluran alkali dalam bentuk padat; pembersih saluran enzimatik; pembersih saluran
kaustik; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk
cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel; pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan
pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik;
pembersih sepatu (sediaan); pembersih tangan; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki
sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih
vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan
dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk
keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan
abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut
untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir;
pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena;
pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut; pemutih selakangan; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor
untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut; pencuci muka; pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi;
pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk
bubuk; pencucian cucian; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen;
pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak
mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor
enamel kuku; penghapus riasan; pengharum ruangan; penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang
dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku; penghilang kapur; penghilang lem [selain untuk keperluan
industri]; penghilang lemak; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan]; penghilang limescale; penghilang noda; penghilang noda
hewan peliharaan; penghilang pernis; penghilang riasan mata; penghitam alis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau
rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil
make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel
untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyedap untuk minuman
[minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara
disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab;
penyemprot tubuh; peralatan mandi tanpa obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa
makanan disiapkan dari minyak esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa
menjadi minyak esensial, untuk tembakau; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan
rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu
mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk kelopak mata ganda; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku
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palsu; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan
kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan
kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan
kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow
glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik;
persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara
disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut;
pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna janggut; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut;
pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna untuk keperluan toilet; pewarna-pewarna rambut;
pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles dan krim untuk logam; poles
gigitiruan; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades
untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci
untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat
kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku
[kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan
perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan
yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala;
produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat wajah; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk pelindung
matahari (kosmetik); produk pembersih rumah tangga; produk pembersih untuk tujuan pembersihan; produk pemutih
(kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
kulit kosmetik; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner;
produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan
kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk
perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; produk yang tidak mengandung obat
untuk penggunaan higienis mulut; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; ramuan mandi, bukan untuk tujuan
medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; rias wajah;
riasan mata; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma;
sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair
untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang
digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur;
sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk
manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun
mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir;
sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak
mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair,
padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun
untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga;
sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sachet aroma untuk bantal
mata; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; sachet
wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa
obat; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo;
sampo dan kondisioner; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan
peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo rambut 3-in-1; sampo tanpa obat;
sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner;
sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub kaki;
scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan
untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah
dan tubuh; scrub wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan
untuk mencuci tangan; sediaan  untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan
antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah
tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan
berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan
untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian
dan pemutihan; sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan
dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan
degreasing dan abrasif; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung
obat-obatan]; sediaan degreasing; sediaan degreasing dengan basis pelarut; sediaan degreasing untuk keperluan rumah
tangga; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan dry-cleaning;
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi
[parfum]; sediaan furbishing; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan
peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight];
sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik
perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat
untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan
kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi;
sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari;
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sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan
kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan
kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika
untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik;
sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa
tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi
mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan; sediaan mandi,
bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah
tangga; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan menghapus
pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan
kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan matahari;
sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pelindung
matahari kosmetik; sediaan pembersih badan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih
peralatan rumah tangga; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan
pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit;
sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok;
sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada
tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk
ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk
kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk
membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan
pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan untuk
bahan kulit; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan pemutihan gigi;
sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan pencucian dan
pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengasah; sediaan pengasahan; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan pengeritingan
rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang lemak untuk
tujuan pembersihan; sediaan penghilang pernis; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang
warna untuk rambut; sediaan penguatan kuku; sediaan pengupasan lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan
sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan
bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa
obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit
[kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat;
sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan
kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan
perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan
perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan
matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan
peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut;
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan
perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan
untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan
kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan perendaman cucian; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan
pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan
phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan pra-perendaman; sediaan rambut
santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan
sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan
kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar
mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan
kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan
untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan
untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan
rambut; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membersihkan,
merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka blokir
pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk memperbaiki
dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan
sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk menghilangkan warna
rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh;
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sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan
dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen;
sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan
hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk
perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi
(toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal
rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada
bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan yang tidak mengandung obat untuk bercukur; sediaan yang tidak
mengandung obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan setelah
bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat
kulit; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse,
untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok
dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan
rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan
untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-
sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan perawatan gigi; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar
mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan  dan  mencuci; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat
untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir boot; semir dan lilin
sepatu; semir furnitur; semir gigi; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur
dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum
untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kamar beraroma; semprotan kulit topikal
untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan mulut tanpa
obat; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan
penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma;
semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; senyawa buffing; senyawa
penggosok lantai; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk basma; serbuk gosok
untuk tujuan umum; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan;
serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik);
serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin
dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; shampo dan kondisioner hewan
peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan
peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat];
shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH
netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; soda pemutih; soda soda; solusi gerusan; solusi pembersih lensa
kacamata; solusi pengeritingan dingin; stik untuk menyebarkan aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh;
strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip napas menyegarkan; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta
gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; styling mousse; sulingan herbal; sulingan tanaman;
sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu
almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah
bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan
toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu
setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah
dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya
tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat;
tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan
kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi;
tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato
sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak
esensial]; terpentin untuk mengalami degreasing; texturizers kulit; tips kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi;
tiriskan sediaan pembersihan; tiriskan sediaan pemblokiran; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk
wajah tidak mengandung obat; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi
sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi
untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan
kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu
diresapi dengan sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu
diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu
diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan
piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah
direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai
diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia
pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk
digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau
losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan
kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik;
tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan
kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara
bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku buatan; vanillin sintetis [wewangian]; wajah
berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna alis dalam bentuk
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pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna menjalankan lembar cucian pencegahan; warna pipi; warna rambut;
wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan
wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan dalam
pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi;
wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi untuk pembersihan; zat pelembut
untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring; ===
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KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan,
70236

ELLY PUJIARTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: dr Elly SKIN CARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, hitam, peach, hijau dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan riasan; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan

pembersih badan dan kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit;
sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 19:22:57
540   EtiketJID2022085142

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SAMBISARI RT 02 / RW 01, PURWOMARTANI, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta,
55571

SHINTA DEWI SETYAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa binatu; Jasa laundry sepatu, jasa cuci sepatu, reparasi dan restorasi sepatu; Jasa membersihkan sofa; Jasa

pembersihan helm; Jasa pemeliharaan, instalasi dan perbaikan alat- alat dan perkakas rumah tangga; Layanan binatu dengan
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bahan kimia tanpa penggunaan air; Membersihkan kasur bayi; Membersihkan kereta bayi; Mencuci helm; Perbaikan,
pengoperasian dan pemeliharaan atas instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dangan alat pembersih
kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran,
wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk
kamar mandi, dispenser sabun otomatis dan memberikan informasi yang berkaitan dengan itu; binatu swalayan; cuci kering;
inspeksi mobil dan bagiannya sebelum pemeliharaan dan perbaikan; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan catalytic
converter; instalasi, perbaikan dan pemeliharaan peralatan kondensasi, kondensor uap, radiator untuk motor dan mesin,
reheater udara, tabung boiler; jasa menggambar/melukis pada sepatu; jasa pengecatan dekoratif; jasa pengecatan interior
rumah dekoratif; jasa perbaikan bodi mobil; konsultasi yang berkaitan dengan pengecatan bangunan; layanan garasi untuk
perbaikan mobil; layanan kebersihan domestik; layanan penutup kursi; layanan perbaikan sepatu; memberikan informasi
terkait dengan pengepresan pakaian; memberikan informasi terkait layanan perbaikan pakaian; memberikan informasi terkait
perbaikan sepatu; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau perawatan mesin cuci industri; memberikan
informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau perawatan mesin dan instrumen untuk membuat sepatu; memberikan
informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau perawatan mesin pencuci piring industri; membersihkan jendela;
membersihkan lantai; membersihkan popok; mencuci dan membersihkan kendaraan; mencuci kain; mencuci kain, pakaian,
kain, linen dan tekstil; mencuci kendaraan; mencuci mobil; mencuci pakaian; mencuci, menyetrika, menghaluskan dan
memperbaiki barang-barang tekstil untuk digunakan kembali; mengecat atau memperbaiki tanda; menyetrika pakaian; pelapis
kursi kendaraan; pemasangan alat sanitasi; pemasangan peralatan binatu dan dapur; pemasangan peralatan untuk
penerangan, pemanasan, penghasil uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan
sanitasi; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan peralatan rumah tangga; pemasangan, perbaikan dan
pemeliharaan fasilitas dan peralatan kamar bersih; pembersihan dan perbaikan kulit; pembersihan eksterior dan interior
pesawat; pembersihan kendaraan; pembersihan permukaan yang abrasif; pembuangan limbah menjadi layanan kebersihan
[layanan remediasi lingkungan]; pemeliharaan, servis dan perbaikan peralatan rumah tangga dan dapur; pencucian; pencucian
kain, pakaian, kain, linen dan tekstil; pencucian kendaraan bermotor; pencucian pakaian; pencucian popok bayi; pengecatan
kendaraan; pengecatan kendaraan bermotor; pengecatan khusus kendaraan; pengecatan khusus otomobil; penyediaan
fasilitas binatu; penyegelan interior dan layanan mendempul; penyewaan mesin cuci binatu; penyewaan mesin pencuci piring
untuk keperluan rumah tangga; penyewaan pengering binatu; penyewaan pengering spin untuk pakaian; perawatan,
pembersihan dan perbaikan kulit; perbaikan alat pembangkit uap; perbaikan atau pemeliharaan peralatan elektro-termal
rumah tangga; perbaikan atau perawatan mesin dan instrumen untuk membuat sepatu; perbaikan atau perawatan mobil;
perbaikan atau perawatan mobil dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan dan pemeliharaan catu
daya yang tidak pernah terputus; perbaikan dan pemeliharaan mobil dan bagiannya; perbaikan dan pemulihan barang-barang
rumah tangga; perbaikan dan penggantian produk konsumen, yaitu, perangkat dan peralatan rumah tangga dan konsumen,
sistem HVAC, pipa rumah tangga, pusat vakum, pemanas air panas, pelembap, penurun air, pelunak air, peralatan olahraga
dan rekreasi, peralatan taman dan kebun, dan peralatan listrik luar ruangan; perbaikan dan perawatan barang kulit; perbaikan
diagnostik atau perawatan diagnostik mengenai lendaraan, bagian-bagian kendaraan, bagian-bagian mesin, peralatan
elektronik, peralatan telekomunikasi, mesin industri atau peralatan rumah tangga; perbaikan instalasi cuci kendaraan;
perbaikan instalasi pasokan energi dan peralatan untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan,
pengeringan, ventilasi, pasokan air, dan keperluan sanitasi; perbaikan koper; perbaikan mobil; perbaikan peralatan rumah
tangga dan dapur; perbaikan peralatan untuk penerangan, pemanasan, penghasil uap, pemasakan, pendinginan,
pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi; perbaikan sepatu; perbaikan sepatu dan memberikan informasi
yang berkaitan dengannya; perbaikan sepatu, tas dan ikat pinggang; perbaikan tas atau kantong; perbaikan tas atau kantong
dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; renovasi pakaian; sepatu bersinar; setrika dari kain; setrika linen;
vulkanisir ban mobil [perbaikan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 19:27:43
540   EtiketDID2022085143

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp Cimencrang Gugunturan RT 003/ RW 012 Kel. Citatah Kec. Cipatat, Kabupaten
Bandung Barat, Jawa Barat, 40554

Dadang Sandi Putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fafs Oleh-oleh Raos
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih, merah, coklat, cream, pink, kuning, hijau tua, abu-abui
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 19:35:01
540   EtiketJID2022085145

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BSD Blok AE / 05 Sektor II-2, RT 002/RW 012, Kel. Rawa Buntu, Kec. Serpong, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15318

Anggara Dwi Septiadi
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COFFEENIENCE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi,

dan bar cemilan; Kafe kopi; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kopi ( Kafe ); Layanan kafe; delicatessens
[restoran]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa-jasa pemesanan restoran dan
kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe;
layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan
restoran; layanan kedai minuman; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; menyediakan makanan
dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran
melalui Internet; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang
menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; persiapan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 19:37:54
540   EtiketJID2022085146

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: mardingding, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, 22165
sri hayati br ginting

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FAYZ FISHING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange Coklat Biru Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,

sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau
melalui Internet; distribusi konten digital asli yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan
pemrograman bentuk pendek animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan
beberapa episode serial televisi online, situs web hiburan, dan outlet video-on-demand; jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan fasilitas online untuk streaming konten hiburan dan live streaming video acara hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 19:42:03
540   EtiketDID2022085147

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DESA PLAMPAAN , Kabupaten Sampang, Jawa Timur, 69281
SARIDAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SARIDAH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : BERASAL DARI NAMA PEMILIK
591 Uraian Warna : HURUF WARNA HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kerupuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 19:53:48
540   EtiketDID2022085148

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Tambak Rejo Asri J18 Tambakrejo Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa
Yusron Abdika
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Timur, 61419
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANNORA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : annora berarti cahaya
591 Uraian Warna : Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel untuk penggunaan sebagai pelumas pribadi; Krim Jerawat; Makanan dan zat diet tanpa resep yang disesuaikan untuk

penggunaan medis; Makanan diet; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Minuman dalam bentuk serbuk
dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; Minuman yang
digunakan sebagai suplemen diet; Pembalut kebersihan wanita; Pembersih kulit medis antibakteri; Penghilang bau dengan
pewangi  (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk bernapas dengan segar);
Protein untuk suplemen diet; Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Suplemen diet protein dan produk
protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik; Suplemen diet, nutrisi, vitamin,
mineral, alami dan antioksidan; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan diet; Susu diet untuk wanita hamil,
laktasi dan menyusui; campuran minuman suplemen diet rasa buah; gel antibakteri; gel untuk wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kapsul pelangsing; krim anti jerawat; krim obat untuk
melembabkan kulit; krim obat untuk perawatan kulit; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
losion untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah,
dan tangan; obat-obatan pelangsing tubuh; pelembab vagina; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; pelumas higienis; pelumas seksual pribadi; pelumas seksual pribadi berbasis lidah buaya; pelumas vagina;
pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
pewangi udara; popok bayi; popok celana dewasa untuk orang yang tidak bisa menahan buang air kecil/besar; popok tekstil;
produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; sabun antibakteri; sabun desinfektan; sabun kulit
antibakteri; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sediaan
penyegar udara (pewangi udara); semprotan antibakteri; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; sisipan terbuat dari bambu yang diadaptasi khusus
untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari kain yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang
dapat digunakan kembali; suplemen diet; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet gandum; suplemen diet untuk
konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen
makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam
bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen protein diet; teh pelangsing untuk keperluan medis; zat dan sediaan diet
untuk penurunan berat badan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 19:54:55
540   EtiketDID2022085150

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SAMSUL ARIFIN Gg. 1 KEL. POLAGAN, Kabupaten Sampang, Jawa Timur
SITI MAISAROH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SARABINO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : SINGKATAN DARI NAMA ANAK
591 Uraian Warna : HURUF WARNA ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti kering; kue kering; roti kering croutons===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 20:08:54
540   EtiketDID2022085151

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DESA BANYUSOKAH, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, 69261
SYAMSUL ARIFIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan

Halaman 572 dari 1015



Nama Merek : WANIDALEM
566 Arti Bahasa : NAMA KELOMPOK TANI DI DESA BANYUSOKAH
591 Uraian Warna : HURUF WARNA EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; keripik; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 20:16:34
540   EtiketJID2022085152

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DESA JELGUNG , Kabupaten Sampang, Jawa Timur
YULIYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YUDIRIKA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HURUF WARNA HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa menjahit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 20:23:01
540   EtiketJID2022085153

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TETEHOSI OMBOLATA, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, 22851
SHERLY TRIMORI PUTRI LASE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEXPLAY EVOSS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas Merah Putih Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan

peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya
dengan video game dan olahraga elektronik; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; layanan ritel
yang berkaitan dengan game===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 20:30:41
540   EtiketDID2022085154

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Triaga blok K 37/13, RT. 006, RW.002, Kunciran Indah, Pinang, Kota
Tangerang, Banten, Kota Tangerang, Banten, 15144

Desi Kumalasari, Yandika Agung Laksanawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Deyalova.id
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab,

pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Ikat kepala (pakaian); Manset untuk lengan kemejas
(pakaian); Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang
dewasa; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam,
gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian ibu menyusui;
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Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian muslim; Pakaian tidur dan pakaian
malam; Pakaian wanita; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat,
jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana,
celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja
kasual bertudung; Rok dalam [pakaian dalam]; Tudung kepala wanita (pakaian); atasan [pakaian]; bando [pakaian]; bando
menjadi pakaian; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bawahan sebagai pakaian; blazer
[pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; celana bayi [pakaian dalam]; celana dalam [pakaian]; celana pakaian; celana panjang
[pakaian kantor]; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; gaya pakaian luaran [outerclothing]; gussets
untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket menjadi pakaian; jas [pakaian bisnis];
kaus [pakaian]; kemeja [pakaian bisnis]; kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; kombinasi
[pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; pakaian;
pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan
untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian
dalam anak-anak; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian
dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas
ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian hamil; pakaian kasual untuk  bersantai;
pakaian kering; pakaian kerja; pakaian luar; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk
anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar
untuk wanita; pakaian malam; pakaian mewah; pakaian pas untuk pria; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian santai; pakaian
santai untuk pria; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian
tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi;
pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian
untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian yang menahan
angin; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, termasuk pakaian jadi,
kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian
tidur; rok [pakaian bisnis]; sabuk kulit [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; selendang sebagai pakaian; setelan pakaian formal
wanita; topi pesta [pakaian]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 20:31:05
540   EtiketJID2022085155

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Matraman Dalam  III No. 4, Rt. 004 - Rw. 007, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

ANDRI ANIS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Waroeng Kondang Khas Sunda + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, kuning, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kantin; Restoran; jasa kafe; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 20:39:09
540   EtiketJID2022085156

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TETEHOSI OMBOLATA, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, 22851
SHERLY TRIMORI PUTRI LASE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEXPLAY EVOSS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas Merah Putih Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan informasi telekomunikasi; Jasa streaming konten media digital untuk pihak lain; menyediakan jasa

komunikasi online; Layanan transmisi data/audio/video/game dan konten multimedia sesuai permintaan; layanan streaming
audio, data, video, dan gambar di Internet; menyediakan ruang obrolan online, forum online, dan papan buletin elektronik
untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer dan game elektronik; menyiarkan dan mengirimkan (streaming)
permainan dari permainan video dan kompetisi permainan video melalui jaringan komunikasi global, internet, dan jaringan
nirkabel; streaming materi audio dan video di Internet; transmisi elektronik dan streaming konten media digital untuk orang lain
melalui jaringan komputer global dan lokal; transmisi video, film, lukisan, gambar, teks, foto, game, konten buatan pengguna,

Halaman 574 dari 1015



konten audio, dan informasi melalui Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 20:46:03
540   EtiketJID2022085157

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CENDANA RAYA V , KAV 258 , RT 002 RW 006 , JAKA SAMPURNA , BEKASI
BARAT, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17145

L. DONNY HARTONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUWE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran, termasuk jasa

restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di
luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan
kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan
layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi; Kafetaria; Katering makanan dan minuman; Kedai; Kedai
kopi; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kopi ( Kafe ); Layanan kafe; Layanan
kedai makan; Layanan perjamuan; Layanan restoran dibawa pulang; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran dan bar; Penyediaan katering; Penyediaan makanan dan minuman; Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran
dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-
sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Warung makan; jasa kafe; jasa
katering; jasa memasak makanan; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa
yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe; kafe, kafetaria dan
layanan restoran; katering makanan dan minuman; katering untuk penyediaan makanan dan minuman; layanan bar dan bistro;
layanan bar dan restoran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bistro; layanan kafe
dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan
restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan makan malam dan restoran; layanan
persiapan makanan; layanan restoran cepat saji; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan rumah kopi;
menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di bistro;
pemesanan jasa katering; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi;
penyiapan makanan; persiapan makanan dan minuman; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran,
bar dan layanan katering; rumah makan; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat makan yang menyediakan kudapan
(penyediaan makanan dan minuman); warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 20:58:31
540   EtiketDID2022085158

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Perdana I Blok HH No. 19B, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
Alianto Alfian

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALPHA FARM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Alpha didalam bahasa indonesia yang artinya Alfa dan Farm didalam bahasa indonesia yang artinya
pertanian

591 Uraian Warna : Putih, hijau, dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif ekstrak ragi yang digunakan dalam pakan ternak; Aditif ekstrak ragi yang digunakan sebagai sumber protein dan

penambah rasa dalam pakan ternak; Agen anti-pengempalan dan bahan pembantu sebagai komponen utuh dalam makanan
hewan jadi; Alas kotoran kucing; Anak pohon; Ayam (Tulang hitam), hidup; Bahan makanan hewan; Bahan makanan untuk
hewan termasuk bahan tambahan untuk pakan hewan; Bahan makanan untuk hewan, suplemen makanan untuk akuakultur;
Bahan pengikat mikotoksin sebagai komponen utuh dalam makanan hewan jadi; Bahan-bahan makanan untuk hewan; Bass
(ikan laut khas Jepang), hidup; Batok kelapa; Beras untuk pakan ternak; Bertelur untuk tujuan pertanian; Bibit Ikan; Biji rami
dapat dimakan yang belum diproses; Biskuit untuk anjing; Biskuit untuk hewan peliharaan, dapat dimakan; Bonsai (pot yang
ditanami semacam pohon kerdil); Buah Namnam; Buah anggur untuk wine (minuman beralkohol), segar; Buah segar; Bunga
potong; Cabai segar; Cabe rawit segar; Campuran pakan ternak; Daun pohon palem; Es krim untuk hewan peliharaan; Foxtail
millet (tanaman) yang belum diolah; Groat (biji-bijian) untuk unggas; Hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dan
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bibit-bibit tanaman; Hasil peternakan; Ikan Cupang (Ikan Hias); Ikan mas hidup (untuk dikonsumsi); Jagung manis yang belum
diolah [sekam atau gabah]; Jerami; Kacang brazil, segar; Kacang kedelai segar; Kacang kedelai, belum diolah; Kapur untuk
keperluan pertanian; Karang akuarium, hidup; Kedelai untuk pakan hewan; Kepompong lebah, hidup; Kesemek Jepang,
segar; Kulit kayu mentah; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk anjing; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk
hewan; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk hewan peliharaan; Leci, segar; Lembutan pakan ternak untuk
menggemukkan; Lobak untuk pakan hewan; Maca, belum diolah; Makanan  hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan
untuk kucing; Makanan Hewan Peliharaan; Makanan Ternak; Makanan Ternak dari Jagung; Makanan hewan peliharaan
vegan yang dapat dimakan untuk anjing; Makanan hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk kuda; Makanan ternak;
Makanan ternak sintetis; Marc; Merica segar; Mout untuk pakan ternak; Nangka Landa; Padi-padian (benih); Padi-padian dan
hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tidak termasuk dalam kelas lain; Pakan hewan untuk menambah
kekuatan; Pakan ternak; Pelet (Makanan Ternak); Plaices (ikan), hidup; Pohon Natal*; Pomomos, segar; Potongan pohon
natal; Produk pertanian dan hortikultura; Produk pertanian, hortikultura, kehutanan dan biji-bijian; Produk-produk benih
pertanian; Pur (Pakan Ternak); Radicchio segar; Rangkaian buah segar (parcel); Rangkaian bunga kering; Rangkaian bunga
kering untuk keperluan dekoratif; Rangkaian bunga segar (buket); Rape cake (biji) untuk ternak; Rhubarb (tanaman), segar;
Rumput alami; Rumput sebagai tanaman; Sampah gambut; Sarang Semut; Sayuran segar; Sediaan untuk menggemukan
hewan; Sediaan untuk penggemukan ternak; Seledri (segar; Silver carps (ikan), hidup; Sirih; Sisa produk sereal untuk hewan
konsumsi; Tarate; Tempat bertengger burung, hidup; Tepung Bahan Makanan Ternak; Umpan ikan hidup untuk memancing;
Uribang (Tanaman Hias); [pasir sampah] aromatik untuk hewan peliharaan; abalon, hidup; acai berry, segar; akar doraji segar
[balon bunga]; akar lobak, segar; akar sawi putih; akar singkong, segar; akar untuk pakan hewan; algarovilla untuk pakan
hewan; almond [buah-buahan]; alpukat, segar; anak ikan yang baru menetas; anggur, segar; anjing; apel gula segar; apel
mangga, segar; apel mete segar; apel, segar; aprikot, segar; arracacha segar [wortel putih]; artichoke, segar; arugula segar;
asparagus, segar; ayam hidup; babi [ternak]; baby corn, segar; baechu segar [napa cabbage]; bagas tebu [bahan baku];
bahan makanan berbahan dasar sereal untuk hewan; bahan makanan berbahan dasar susu untuk hewan; bahan makanan
dan minuman untuk hewan; bahan makanan untuk anak anjing; bahan makanan untuk anak sapi; bahan makanan untuk
ayam; bahan makanan untuk burung; bahan makanan untuk domba; bahan makanan untuk hewan; bahan makanan untuk
hewan laut; bahan makanan untuk hewan ternak; bahan makanan untuk hewan yang mengandung ekstrak botani; bahan
makanan untuk ikan; bahan makanan untuk kuda; bahan makanan untuk unggas; bahan perbanyakan tanaman, termasuk
stek, batang bermata tunas dan biji; batang atas untuk cangkok pohon; batang atas untuk pencangkokan pohon buah; batang
bawah untuk cangkok pohon; batang bawah untuk pencangkokan pohon buah; batang bawah yang dapat dimakan segar;
batang pohon; bawang merah, segar; bawang putih, segar; bawang, segar; bayam, segar; bebek hidup; bejana yang belum
diolah; belimbing segar; belut hidup; benih benih untuk keperluan botani; benih ikan; benih kembang kol; benih porang; benih
untuk disemai; benih untuk ditanam; benih untuk hidroponik; benih untuk keperluan hortikultura; benih untuk keperluan
pertanian; benih untuk menanam buah dan sayuran; benih untuk menanam pohon apel; benih untuk menanam sayuran; benih
untuk menanam tanaman; benih untuk pakan hewan; benih untuk tumbuh herbal; benih yang belum diolah; benih yang belum
diolah untuk keperluan pertanian; benih yang dapat dimakan (tidak diproses); benih-benih; beras, belum diolah (gabah); beri
emas segar; beri, segar; bibit; bibit dan bahan tanaman; bibit gandum untuk pakan hewan; bibit tanaman; biji bunga matahari,
belum diproses; biji burung; biji chia, tidak diolah; biji gandum; biji gandum hitam; biji kakao, mentah; biji labu, belum diproses;
biji mentah; biji minyak, tidak diolah; biji pinang, segar; biji rami dimakan, tidak diproses; biji rami untuk konsumsi hewan; biji
rami untuk pakan hewan; biji rami yang belum diolah; biji rami yang dapat dimakan, tidak diolah; biji rami, tidak diproses; biji
rumput; biji segar dan belum diolah; biji sereal, tidak diolah; biji untuk menanam buah; biji untuk menanam bunga; biji untuk
menanam pohon urushi; biji yang masih mentah dan belum diolah; biji-bijian [sereal]; biji-bijian dan biji mentah dan belum
diolah; biji-bijian mentah; biji-bijian mentah dan belum diolah; biji-bijian untuk konsumsi hewan; biji-bijian yang belum diolah;
biskuit anak anjing; biskuit anjing; biskuit hewan; biskuit kucing; bit gula yang belum diolah; bit gula, segar; bit, segar;
blackberry, segar; blackcurrant, segar; blueberry, segar; bok choy, segar; bokbunja segar [raspberry hitam]; boletes [jamur],
segar; bonsai dalam pot; boutonnieres kering; boysenberry, segar; buah - buahan dan sayuran segar yang belum diolah; buah
ara, segar; buah asam segar; buah dan sayuran segar; buah dan sayuran segar organik; buah delima, segar; buah hawthorn
segar; buah jeruk, segar; buah juniper; buah kiwi, segar; buah mentah, belum diolah; buah naga, segar; buah noni, segar;
buah persik, segar; buah pinang; buah pinang, segar; buah segar; buah segar dan belum diolah; buah segar organik; buah
tanaman sumac; buah, segar; buah-buahan dan sayuran segar, bumbu segar; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran,
kacang-kacangan dan biji-bijian; bubil / bulbil porang untuk menanam; bubur tepung untuk pakan hewan; bumbu, kering, untuk
dekorasi; buncis, segar; bunga alami; bunga kering; bunga yang bisa dimakan, segar; bunga, alami; bunga, kering, untuk
dekorasi; burung hidup; burung peliharaan; burung peternak; cabai, segar; campuran biji untuk satwa liar; carps crucian (ikan),
hidup; catmint; cattails kering untuk dekorasi; cañihua, tidak diproses; ceri, segar; chamoe segar [oriental melon]; chanterelles
[jamur], segar; chervil, segar; chestnut, segar; clementine, segar; cloudberry, segar; cranberry, segar; crawfish, hidup; cumi,
hidup; daun bawang, segar; daun ketumbar, segar; daun palem; dedak; dedak gandum; dedak padi untuk pakan hewan;
dedaunan alami; domba [ternak]; durian, segar; edamame, segar; feijoa segar [nanas jambu biji]; flax meal [makanan ternak];
gabus kasar; game, hidup; gandum; gandum hitam; gandum yang belum diolah; gandum, tidak diolah; ganggang untuk
makanan manusia; ganggang untuk pakan hewan; ganggang yang belum diolah; ganggang yang belum diproses untuk
makanan manusia; ganggang, tidak diolah, untuk makanan manusia atau pakan hewan; garam mineral untuk ternak; garam
untuk ternak; gigi yang dapat dicerna membersihkan camilan untuk anjing; goji berry, segar; gooseberry, segar; gurita, hidup;
hamster; hasil perkebunan; hasil pertanian; hazelnut, segar; herbal segar organik; herbal taman, segar; herbal, segar; hewan
air yang dapat dimakan, hidup; hewan di kebun binatang; hewan hidup; hewan laboratorium hidup; hop; hop kerucut; hop yang
belum diolah; ikan air tawar, hidup; ikan akuarium; ikan bertelur; ikan cod hidup; ikan haring, hidup; ikan hidup untuk makanan
manusia; ikan hidup, selain untuk makanan manusia; ikan koi, hidup; ikan mas koki (ikan hias); ikan teri, hidup; ikan trout,
hidup; ikan, hidup; jagung; jagung manis, belum diolah; jagung, belum diolah; jahe, segar; jambu biji stroberi segar; jambu biji,
segar; jamur (bibit) untuk keperluan pertanian; jamur (bibit) untuk pembiakan; jamur enokitake, segar; jamur jerami, segar;
jamur matsutake, segar; jamur porcini, segar; jamur segar yang bisa dimakan; jamur shiitake, segar; jamur susu, segar; jamur
tiram, segar; jamur yang dapat dimakan, segar; jamur, segar; jelai*; jelatang (tanaman); jerami [hijauan]; jerami cincang untuk
tempat tidur hewan; jerami untuk keranjang rumput; jeruk bali, segar; jeruk darah, segar; jeruk keprok, segar; jeruk mandarin,
segar; jeruk nipis untuk mencari makan hewan; jeruk, segar; jicama, segar; kacang adzuki, segar; kacang almon segar;
kacang belalang, mentah; kacang cola; kacang dan kacang disiapkan untuk pakan hewan; kacang es krim segar; kacang fava
segar; kacang gingko, segar; kacang hijau segar; kacang kedelai segar; kacang kernel mentah; kacang kola; kacang mede
segar; kacang merah segar; kacang merah, segar; kacang mete, segar; kacang pecan, segar; kacang pinus, segar; kacang
polong, segar; kacang segar dan belum diproses; kacang tanah segar; kacang yang belum diproses; kacang, segar; kacang-
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kacangan; kacang-kacangan, segar; kakap merah (ikan), hidup; kaktus; kambing hidup; kangkung, segar; kapur untuk
makanan hewan; karang hidup; karangan bunga alami; karangan bunga herbal kering untuk dekorasi; karangan bunga kering;
karper, hidup; kastanye air, segar; kayu tanpa kulit kayu; kayu yang tidak diolah; kecambah brussel, segar; kelapa; kelapa,
segar; kemangi, segar; kenari (kacang), segar; kentang manis, segar; kentang, segar; kepiting, hidup; kepompong untuk
pembiakan ulat sutera; kepompong untuk produksi telur; kerang berleher pendek, hidup; kerang biru, hidup; kerang, hidup;
kertas kerikil untuk sangkar burung; kertas pasir [sampah] untuk hewan peliharaan; kertas untuk digunakan sebagai alas tidur
binatang; kerucut pinus; kios pakan untuk hewan; kismis merah, segar; kiwicha (tanaman), tidak diolah; kohlrabi, segar;
konsentrat untuk pakan ternak; kopra; korsase bunga alami; korsase kering; krustasea, hidup; kubis, segar; kucing; kue jagung
untuk ternak; kue kacang untuk hewan; kue residu kedelai dan sereal untuk konsumsi hewan; kulit bahtera, hidup; kumara,
segar; kumquat segar; kuntum bunga alami; kunyah-kunyahan untuk binatang; kupu-kupu, hidup; kura-kura bercangkang
lunak, hidup; kurma, segar; labu, segar; langoustines, hidup; lembaran kertas yang diampelas untuk kotak kotoran hewan
peliharaan; lemon, segar; lentil, segar; limau Spanyol segar; limau, segar; limbah penyulingan untuk konsumsi hewan; live
gosari [pakis]; lobster berduri, hidup; lobster, hidup; loganberry, segar; lokio, segar; loquats, segar; maggot untuk pakan
ternak; makanan anjing; makanan anjing, dapat dimakan; makanan ayam petelor bibit kecil; makanan bebek; makanan biji
rami untuk konsumsi hewan; makanan biji rami untuk pakan hewan; makanan burung; makanan hewan; makanan hewan
peliharaan; makanan ikan; makanan ikan Louhan; makanan ikan hias; makanan kacang untuk hewan; makanan kaleng untuk
anjing; makanan kaleng untuk kucing; makanan kepiting; makanan khusus ayam ras butiran komplit; makanan komplit tepung
untuk ayam petelur dan bibit kecil; makanan kucing; makanan kucing, bisa dimakan; makanan kuda, bisa dimakan; makanan
ternak; makanan udang (makanan ternak udang); makanan untuk hamster; makanan untuk hewan; makanan untuk ikan
akuarium; makanan untuk ikan mas; makanan untuk tikus; malt; malt [biji-bijian yang belum diolah] untuk diseduh dan disuling;
malt untuk diseduh; malt untuk pembuatan bir dan penyulingan; malt untuk penyulingan; mamalia hidup; mangga, segar;
manggis, segar; markisa, segar; mawar; melon, segar; memperlakukan burung, dapat dimakan; memperlakukan hewan
peliharaan organik yang dapat dimakan untuk anjing; memperlakukan hewan peliharaan organik yang dapat dimakan untuk
kuda; mentimun, segar; merang untuk pembiakan jamur; microgreens, segar; millet Jepang (biji-bijian) yang belum diolah;
millet proso (biji-bijian) yang belum diolah; mint, segar; minuman untuk anjing; minuman untuk hewan; minuman untuk hewan
peliharaan; minuman untuk kucing; miselium untuk keperluan pertanian; moluska, hidup; morels [jamur], segar; mulberry,
segar; mulsa jerami; nanas, segar; nangka segar; naranjillas segar; nutrisi (bahan makanan) untuk ikan; oat yang belum
diolah; oil cake (makanan untuk pakan hewan); okra segar; oregano, segar; pakan babi; pakan ikan; pakan kuda; pakan untuk
budidaya air; pakan untuk ikan dan krustasea; pakan yang diperkaya protein untuk pakan hewan; pakis hidup; paprika
[tanaman]; paprika segar; paprika, segar; pasir untuk toilet hewan peliharaan; pengganti susu untuk digunakan sebagai
makanan hewan; pengganti susu untuk hewan; pepaya, segar; persiapan untuk unggas bertelur; pinang; pir, segar; pisang
raja, segar; pisang, segar; pistachio, segar; pohon; pohon Natal hidup; pohon buah; pohon sansho [lada Jepang]; pohon-
pohon palem; polong-polongan, segar; prem, segar; produk hortikultura; produk kehutanan; produk pertanian; produk
pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan mentah dan belum diolah; produk sampingan dari pengolahan sereal, untuk
konsumsi hewan; quince, segar; quinoa, belum diproses; ragi untuk pakan hewan; rambutans, segar; rami sebagai tempat
tidur hewan; ramuan segar dalam pot; ransum ternak; raspberry, segar; rebung, segar; rempah-rempah Segar; residu buah
[marc]; residu setelah proses distilasi; residu tanaman; rocotos, segar; rootstocks hidup; rosemary, segar; rumput; rumput
[tanaman]; rumput laut aosa yang belum diolah [selada laut]; rumput laut hijiki yang belum diolah [brown algae]; rumput laut
kombu (alga) yang belum diolah [kelp]; rumput laut tengusa yang belum diolah [ganggang merah]; rumput laut, tidak diolah,
untuk konsumsi manusia atau hewan; rumput, alami; sabut kelapa untuk kotoran hewan; sage (tanaman), segar; salad taman,
segar; salmon (ikan), hidup; salt licks (garam jilatan); sampah; sampah binatang; sampah untuk hewan kecil; sampah untuk
hewan peliharaan; sarden (ikan), hidup; satsumas (tanaman), segar; sawi putih, segar; sawo segar; sayuran akar segar;
sayuran akar segar yang bisa dimakan; sayuran hidroponik segar; sayuran mentah, belum diproses; sayuran segar dan belum
diproses; sayuran segar organik; sayuran, segar; sediaan untuk ayam petelur; sediaan untuk pakan ternak; sekam jagung,
kering, untuk dekorasi; selada, segar; selulosa untuk digunakan sebagai alas tidur hewan; semak belukar; semak mawar;
semangka, segar; serangga hidup; serangga yang dapat dimakan, hidup; serasah jerami; serasah jerami untuk alas tidur
binatang; serasah jerami untuk hewan; serasah jerami untuk hewan kecil; serbuk sari [bahan baku]; sereal mentah; sereal
yang belum diolah; serpihan kayu untuk digunakan sebagai penutup tanah; serpihan kayu untuk pembuatan bubur kayu;
serutan kayu untuk alas tidur binatang; serutan kayu untuk kotoran hewan; singkong, segar; sirsak segar; sorgum; sorgum
yang belum diolah; sotong, hidup; spirulina yang belum diolah untuk makanan manusia atau pakan hewan; spirulina yang tidak
diolah; spora jamur untuk keperluan pertanian; spora untuk keperluan pertanian; stroberi, segar; sukulen; sumsum sayuran,
segar; sumsum, segar; suplemen makanan untuk akuakultur.; susu bubuk untuk anak kucing; susu bubuk untuk anak-anak
anjing; susu bubuk untuk hewan; tanaman; tanaman berbunga, alami; tanaman buah; tanaman budidaya, belum diolah;
tanaman dan bunga alami; tanaman gula (tebu) yang belum diolah; tanaman hidup digunakan sebagai pemandangan
akuarium; tanaman hijau alami untuk dekorasi; tanaman lidah buaya; tanaman merambat; tanaman, bibit dan bahan tanaman;
tanaman, kering, untuk dekorasi; tarwi, tidak diproses; tauge, segar; tebu; teff yang belum diolah; telur ulat sutera; telur untuk
menetas, dibuahi; tempat tidur dan sampah untuk hewan; tempat tidur yang terbuat dari kertas daur ulang untuk hewan kecil;
tepung ikan untuk konsumsi hewan; tepung kelapa untuk konsumsi hewan; teripang, hidup; ternak; ternak [ternak]; terompet
hitam [jamur], segar; terong, segar; thyme, segar; tiram, hidup; tomat anggur, segar; tomat ceri, segar; tomat prem, segar;
tomat, segar; topiaries; truffle [jamur], segar; truffle, segar; tulang kunyah yang bisa dimakan untuk anjing; tulang kunyah yang
dapat dicerna untuk anjing; tulang sotong untuk burung; tulang sotong untuk makanan hewan; tumbuk dedak untuk konsumsi
hewan; tuna, hidup; ubi porang, segar; ubi, segar; udang air asin untuk digunakan sebagai makanan ikan; udang besar, hidup;
udang karang, hidup; udang, hidup; ulat sutera; umbi; umbi bunga; umbi tanaman; umbi tanaman untuk keperluan hortikultura;
umbi tanaman untuk keperluan pertanian; umbi, bibit dan benih untuk ditanam; umpan hidup; umpan memancing beku-kering
dikemas; umpan memancing, hidup; unggas untuk berkembang biak; unggas, hidup; wakame yang belum diolah [rumput laut];
wasabi segar [lobak Jepang yang bisa dimakan]; wheatgrass [tanaman]; wijen yang dapat dimakan, tidak diproses; wortel,
segar; zaitun, segar; zucchini, segar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 21:05:40
540   EtiketDID2022085159

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. P. DIPONEGORO GG. ALWI NO. 39, RT. 019/000 DESA PELABUHAN KEC.
Hendry Nursalim
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SAMARINDA KOTA, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAGXS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam ; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; ambergris [parfum]; body lotion untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan

kosmetik; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim pembersih [kosmetik]; krim pengurang
bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan kulit anti penuaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 21:20:40
540   EtiketD152022085160

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Aruna Village Blok B2 Jl. Garuda V Kel. Duren Seribu Kec. Bojongsari Kota
Depok, Kota Depok, Jawa Barat, 16518

Serly Maryam

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EXTRA WHITENING BOOSTER BY DR. SHERLY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk perawatan rambut; kosmetik; kosmetik perawatan kulit; kosmetik untuk bibir;

pencerah kulit; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik];
sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk wajah
dan tubuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 21:23:03
540   EtiketDID2022085161

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bandengan Utara Kav. 81 No. A11, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
PT. Jaya Bintang Semesta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tykhe + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Thick artinya dalam bahasa indonesia tebal
591 Uraian Warna : Putih dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aftershave; Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas

besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Baby soaps; Bahan
kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau
kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Balsam bayi (lilin lebah) tidak
mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata
mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Batang kondisioner; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik;
Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Belau cucian; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi
bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat; Bunga Rampe; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci
wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat  untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan atau zat
pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih saluran
bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat pembersih
sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk membersihkan
komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk membersihkan tar jalan, getah pohon, dan serangga membandel
pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu
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kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat;
Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium; Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk
pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak
mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian;
Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca mobil; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen bayi; Deterjen binatu
untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry
dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser
pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; Eksfoliator; Ekstrak herbal
topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Esensi untuk keperluan
kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis Mata (Eye liner); Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona
Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk
penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik;
krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara;
masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung
untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk
perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan
kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap;
wewangian; Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing
(kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur
untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan shower
bukan untuk keperluan medis; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Gincu; Highlighter; Highlighter badan
kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik);
Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Isi
ulang untuk dispenser pengharum ruangan listrik; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain
Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain penyeka [perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan
kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kertas
tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kolonye; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik
berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik
perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk
perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem
Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion
perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak;
Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan
[Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim
matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim
pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim
rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur;
Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim
untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim
wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat
untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa
cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lak rambut;
Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak
mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk
pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan, ban, cakram dan roda abrasif; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan minyak wajah;
Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion
anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam;
Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan
merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan
kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai
setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion
daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-
violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Make up remover gel; Make up remover krim; Maker wajah
(Kosmetik); Malam pembuat sepatu; Malam tukang sepatu; Malam untuk kulit; Malam untuk sepatu; Maskara; Masker
(kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk
kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker
wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak;
Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk keperluan dapur (pembersihan); Minyak bayi; Minyak essensial;
Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan
kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk mandi, garam untuk mandi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu
sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan
semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Mousse (busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur;
Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh
yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur;
Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik;
Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi;
Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian; Pelet (Minyak); Pelicin pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca
mobil; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih
kaca; Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up;
Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih
untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi
berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada
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rambut; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit
(poles); Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap
body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba guna (semir ban); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada
kain; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari
pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Perangkat dan set hadiah
yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan
sediaan perawatan rambut; Perasa makanan atau minuman menjadi minyak esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial];
Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata;
Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan
penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi
untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih
lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan
kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-
obat untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk
penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih
kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian;
Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun
Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair
badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik;
Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan;
Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair;
Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan
pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa
untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan
buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dan
bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan;
Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian);
Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku;
Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran
(shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah;
Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan mandi;
Sediaan mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit;
Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih
pribadi; Sediaan pembersih untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga;
Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung
obat); Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain
untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan
atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk
keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan
kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk
keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan
perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk
rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan peredam cucian; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian;
Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk
tangan; Sediaan sebelum bercukur; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk
membuang lemak; Sediaan setelah bercukur; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan
penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toilet tidak mengandung obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk
keperluan pembersihan; Sediaan untuk mandi dan mandi; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut;
Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan
untuk membersihkan saluran pipa; Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari;
Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan
untuk menghilangkan kerak air untuk kebutuhan rumah tangga; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk
mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi;
Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan
rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar
matahari non-medis; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk
mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir sepatu bot; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
Semprotan pembersih karpet; Semprotan untuk keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum
Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum
leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik;
Shampo berbentuk batangan; Sipat; Sipat (Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut;
Spray wajah (kosmetik); Standar pelembut kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit;
Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan
pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik); Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi;
Tisu deodoran; Tisu diresapi sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap
untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-
wangian; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan dalam kaleng untuk

Halaman 580 dari 1015



tujuan pembersihan dan penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing (malam pemoles);
Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh,
larutan pelembab untuk kulit; Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat untuk menurunkan
kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri; abu vulkanik untuk dibersihkan; aditif
cucian; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air bunga jeruk [sulingan
herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar [sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang mengandung
minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen];
amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil gambar; amril; anti keringat; anti keringat
(pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aplikator semir sepatu yang mengandung semir sepatu; aroma diffuser
buluh udara; aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak mengandung
obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk
keperluan rumah tangga [binatu]; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan
pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan untuk
digunakan dalam pembersihan ledakan; bahan-bahan  untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi
tubuh; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi
tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor; balm cukur; balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-
medis untuk rambut; balsam rambut; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa
balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan
medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan
kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan
sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet
articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat;
batu apung; batu apung buatan; batu apung untuk digunakan pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur
[astringen]; batu keramik beraroma; batu pemulih kaki; batu penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles;
bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna
yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak kosmetik; bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur;
bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah
longgar; benzine penghilang noda; berkumur, bukan untuk tujuan medis; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi;
bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; blau cuci; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom
mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi;
bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan
lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi tanpa obat; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh;
bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk
pemoles; bubuk pencuci rambut; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk
wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa cukur; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan
wajah; busa untuk digunakan di mandi pancuran (shower); busa untuk mandi berendam dan pancuran; butiran pembersih
wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan;
cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk
lensa kamera; cairan pencuci; cairan penghapus kutek; cairan penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari
perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk
mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok
elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak
tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih injector; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat krom; cat kuku; cat
kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat sediaan pengupasan; cat tubuh untuk keperluan
kosmetik; cat wajah; cat, pernis dan pernis menghapus komposisi; celak mata; cemerlang; cocoa butter untuk keperluan
kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes, parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up;
concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds
untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk penggunaan pribadi; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-
rempah; cuci buah dan sayuran; cuci masker; dandan; dandanan teater; darah teater; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik);
dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar
(Eye primer); dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; degreas, selain untuk digunakan dalam proses
pembuatan; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran
tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran
untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi;
deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk
ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; detergen untuk
menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen cucian; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring;
deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen
piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan
dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; deterjen
untuk tujuan pembersihan, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk
keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; deterjen, tissue
basah; diamantine [abrasif]; dupa; eau de parfum; eau de toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih
pori; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur;
emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah
untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; enamel kuku; esens kayu putih [minyak esensial];
esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi badian; esensi halus;
esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial];
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esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat
eterik]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; fumigasi dupa
untuk kamar wewangian; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam
mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gas bertekanan kaleng untuk
keperluan debu dan pembersihan; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau
memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan
untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan
kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel pasta gigi; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis; gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel
penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan
mousse rambut; gel setelah bercukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel
tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel
untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk
penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat;
gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel,
semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut
untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir cucian; glasir pati untuk
keperluan binatu; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter tubuh; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi
dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk
pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan
dengan sediaan kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen peroksida
untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan
listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krem untuk
mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas; kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan
pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih
kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi
untuk debu; kain diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau
pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih; kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup,
kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan;
kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih;
kapur sirih; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; karbida logam [abrasive]; kaset untuk membubuhkan
wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki
yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk
digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kertas abrasif; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk
mengasah pensil gambar; kertas gelas; kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari
fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang
terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona
mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah;
komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres
mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner
rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk
anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik
untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut;
kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan
perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim; krim after-shave
(non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-
penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak
mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur;
krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh;
krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin
untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan
dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan
tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit;
krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan
tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya;
krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik;
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krim kutikula; krim malam; krim malam [kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-
obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat
menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab
setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim
pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim
penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang
bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala
tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis;
krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan
boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim
tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim
tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit;
krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit;
krim tubuh; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk
mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non
medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan
kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak,
lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kristal
mandi, bukan untuk keperluan medis; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku buatan dari logam mulia; kuku jari kaki
palsu; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; kutek kuku;
lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; lem ikatan potongan
rambut; lem untuk menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lembaran binatu untuk penghilang noda
warna; lilin bahan kulit; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin carnauba polishing untuk penggunaan
mobil; lilin kumis; lilin lantai; lilin mobil; lilin obat menghilangkan rambut; lilin pembuat sepatu; lilin pemoles; lilin penata rambut;
lilin penjahit; lilin penjahit dan tukang sepatu; lilin pijat, selain untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin tukang
sepatu; lilin untuk keperluan kecantikan; lilin untuk lantai parket; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk
kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan
untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk
rambut; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit
wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion
susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk
perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung
obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah
berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan
mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-
penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk
mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-
obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih
kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk
wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan
penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion
rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari
untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik;
lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up
bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up
mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim;
make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan
rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk
perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak
mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker
kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk
penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik;
masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker
pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan
rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang
minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk
perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang;
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masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; media ledakan untuk digunakan dalam pembersihan
permukaan; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan
bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan kapur; membersihkan pelarut, selain untuk
digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun
tanaman; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan;
memijat minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk membersihkan; menggiling foil;
menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik wajah; mint untuk wewangian; minyak
Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik
untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik;
minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak
esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai
pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan
dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk
digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak
esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal
dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak kasturi [wewangian]; minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik;
minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak lavender; minyak lavender untuk penggunaan
kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan
garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak
mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak
memperbaiki rambut; minyak non-obat; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab
untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak
penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak
perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak pohon teh; minyak
rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah
matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau;
minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak
untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian
rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan
aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk
kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse
dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit; mousse perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik];
mousses menjadi alat bantu penata rambut; musk alami; musk sintetis; mutiara mandi; mutiara mandi untuk keperluan
kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan
obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat untuk hewan peliharaan; obat kumur, bukan untuk
keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar
[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket
kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan
sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; palet pengkilap bibir; palet perona mata; parfum;
parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan
air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir
untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi
dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta
kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi; pasta styling untuk rambut; pasta untuk
mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pati cucian; pati untuk keperluan binatu; pelarut pembersih, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembab;
pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion
dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan;
pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab
wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelembut kain; pelembut kain untuk
penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari
(kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk
wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pelunak kutikula; pembentuk garis bibir;
pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbentuk krim;
pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih dinding ban;
pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih
karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih rem;
pembersih rumah tangga; pembersih saluran alkali dalam bentuk padat; pembersih saluran enzimatik; pembersih saluran
kaustik; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk
cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel; pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan
pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik;
pembersih sepatu (sediaan); pembersih tangan; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki
sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih
vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan
dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk
keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan
abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut
untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir;
pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena;
pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut; pemutih selakangan; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor
untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut; pencuci muka; pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi;
pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk
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bubuk; pencucian cucian; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen;
pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak
mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor
enamel kuku; penghapus riasan; pengharum ruangan; penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang
dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku; penghilang kapur; penghilang lem [selain untuk keperluan
industri]; penghilang lemak; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan]; penghilang limescale; penghilang noda; penghilang noda
hewan peliharaan; penghilang pernis; penghilang riasan mata; penghitam alis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau
rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil
make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel
untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyedap untuk minuman
[minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara
disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab;
penyemprot tubuh; peralatan mandi tanpa obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa
makanan disiapkan dari minyak esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa
menjadi minyak esensial, untuk tembakau; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan
rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu
mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk kelopak mata ganda; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku
palsu; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan
kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan
kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan
kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow
glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik;
persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara
disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut;
pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna janggut; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut;
pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna untuk keperluan toilet; pewarna-pewarna rambut;
pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles dan krim untuk logam; poles
gigitiruan; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades
untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci
untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat
kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku
[kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan
perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan
yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala;
produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat wajah; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk pelindung
matahari (kosmetik); produk pembersih rumah tangga; produk pembersih untuk tujuan pembersihan; produk pemutih
(kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
kulit kosmetik; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner;
produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan
kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk
perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; produk yang tidak mengandung obat
untuk penggunaan higienis mulut; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; ramuan mandi, bukan untuk tujuan
medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; rias wajah;
riasan mata; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma;
sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair
untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang
digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur;
sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk
manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun
mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir;
sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak
mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair,
padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun
untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga;
sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sachet aroma untuk bantal
mata; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; sachet
wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa
obat; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo;
sampo dan kondisioner; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan
peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo rambut 3-in-1; sampo tanpa obat;
sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner;
sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub kaki;
scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan
untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah
dan tubuh; scrub wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan
untuk mencuci tangan; sediaan  untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan
antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah
tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan
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berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan
untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian
dan pemutihan; sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan
dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan
degreasing dan abrasif; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung
obat-obatan]; sediaan degreasing; sediaan degreasing dengan basis pelarut; sediaan degreasing untuk keperluan rumah
tangga; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan dry-cleaning;
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi
[parfum]; sediaan furbishing; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan
peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight];
sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik
perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat
untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan
kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi;
sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan
kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan
kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika
untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik;
sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa
tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi
mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan; sediaan mandi,
bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah
tangga; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan menghapus
pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan
kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan matahari;
sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pelindung
matahari kosmetik; sediaan pembersih badan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih
peralatan rumah tangga; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan
pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit;
sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok;
sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada
tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk
ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk
kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk
membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan
pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan untuk
bahan kulit; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan pemutihan gigi;
sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan pencucian dan
pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengasah; sediaan pengasahan; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan pengeritingan
rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang lemak untuk
tujuan pembersihan; sediaan penghilang pernis; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang
warna untuk rambut; sediaan penguatan kuku; sediaan pengupasan lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan
sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan
bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa
obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit
[kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat;
sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan
kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan
perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan
perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan
matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan
peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut;
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan
perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan
untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan
kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan perendaman cucian; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan
pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan
phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan pra-perendaman; sediaan rambut
santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan
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sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan
kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar
mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan
kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan
untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan
untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan
rambut; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membersihkan,
merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka blokir
pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk memperbaiki
dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan
sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk menghilangkan warna
rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan
dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen;
sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan
hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk
perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi
(toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal
rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada
bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan yang tidak mengandung obat untuk bercukur; sediaan yang tidak
mengandung obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan setelah
bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat
kulit; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse,
untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok
dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan
rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan
untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-
sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan perawatan gigi; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar
mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan  dan  mencuci; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat
untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir boot; semir dan lilin
sepatu; semir furnitur; semir gigi; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur
dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum
untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kamar beraroma; semprotan kulit topikal
untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan mulut tanpa
obat; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan
penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma;
semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; senyawa buffing; senyawa
penggosok lantai; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk basma; serbuk gosok
untuk tujuan umum; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan;
serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik);
serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin
dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; shampo dan kondisioner hewan
peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan
peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat];
shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH
netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; soda pemutih; soda soda; solusi gerusan; solusi pembersih lensa
kacamata; solusi pengeritingan dingin; stik untuk menyebarkan aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh;
strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip napas menyegarkan; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta
gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; styling mousse; sulingan herbal; sulingan tanaman;
sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu
almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah
bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan
toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu
setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah
dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya
tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat;
tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan
kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi;
tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato
sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak
esensial]; terpentin untuk mengalami degreasing; texturizers kulit; tips kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi;
tiriskan sediaan pembersihan; tiriskan sediaan pemblokiran; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk
wajah tidak mengandung obat; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi
sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi
untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan
kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu
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diresapi dengan sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu
diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu
diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan
piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah
direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai
diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia
pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk
digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau
losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan
kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik;
tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan
kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara
bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku buatan; vanillin sintetis [wewangian]; wajah
berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna alis dalam bentuk
pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna menjalankan lembar cucian pencegahan; warna pipi; warna rambut;
wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan
wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan dalam
pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi;
wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi untuk pembersihan; zat pelembut
untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 21:32:38
540   EtiketDID2022085162

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Matraman No. 2, Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung. , Kota Bandung, Jawa
Barat, 40264

Perkumpulan KREATIV INDEPENDENT CLOTHING KOMUNITY (KICK)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ir. Emil Miraj M.T.
Jl. Trunojoyo No. 31, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kickfest
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets,

espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Baju Hangat militer; Baju Hangat; alas kaki; ikat pinggang [pakaian]; kaos; kemeja;
pakaian; penutup kepala; sepatu; topi; Baju hangat lengan panjang; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju tidur;
Barang-barang pakaian olahraga; Celana jeans; Celana joging; Celana kerja; Celana korduroi; Celana panjang denim; Celana
panjang untuk jalan; Celana pendek untuk berolahraga; Ikat kepala (pakaian); Jaket bulu atau wol; Jaket wol; Jubah; Kaos t-
shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus pakaian; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker wajah (pakaian); Pakaian; Pakaian
(tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Pria Jeans; Pakaian
Tidur; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja
lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala,
topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak;
Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian olahraga; Pakaian training; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu,
atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki,
sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos
tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk
tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak
saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir,
bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana
panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun
dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi,
celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies,
kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala,
visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk
pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas,
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bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung
tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak,
pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar,
pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup
setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi,
penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat
pergelangan tangan; Setelan pakaian main; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari
(pakaian); alas kaki; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian];
atasan baju tanpa lengan; baju berburu; baju berkerah; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju olah
raga; baju olahraga; baju one-piece; baju setelan; ban lengan [pakaian]; bandeaux [pakaian]; celana atletik; celana bahan
katun; celana berburu; celana bersepeda; celana boxer; celana chinos; celana dalam wanita; celana hiking; celana jins ketat
seperti legging; celana jogging; celana kargo; celana kasual; celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana olahraga
untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana
panjang besar batik; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana pendek; celana pendek anak laki-
laki [pakaian]; celana pendek bersepeda; celana pendek boxer; celana pendek kargo; celana pendek pria untuk pakaian dalam
dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pria; celana
renang; celana tanggung; celana trekking; celana untuk olahraga; celana yoga; dasi (pakaian); ikat pinggang [bagian dari
pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bomber; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket
dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket kasual; jaket menjadi pakaian;
jaket militer; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas [pakaian]; jubah hujan;
jumpsuits [pakaian]; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kaos; kaos berkerah; kaos kaki; kaos oblong; kaos
oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos t shirt; kaos
turtleneck tiruan; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus tanpa
lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja berkerah;
kemeja berleher terbuka; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kancing; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja
turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kepala membungkus
[pakaian]; mantel [pakaian]; masker wajah musim dingin [pakaian]; pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian bawahan untuk
wanita; pakaian bisnis; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam olah raga; pakaian
dalam pria; pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian denim; pakaian formal
untuk pria; pakaian hangat; pakaian kerja; pakaian kulit; pakaian lateks; pakaian luar; pakaian luar untuk semua jenis kelamin;
pakaian olahraga; pakaian pendaki; pakaian pengendara sepeda; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian ringan; pakaian
santai; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan
angin; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur;
pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita
dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas,
gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi,
pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort,
pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang
menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment),
rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri
atas celana panjang dan jaket; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang
menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi;
penutup kepala; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); replika celana pendek sepak bola
Amerika; sabuk pinggang [pakaian]; setelan kaos bertudung (hoodies); sol alas kaki; tali celana; topi; topi baseball; topi golf;
topi olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 21:44:24
540   EtiketDID2022085163

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MERAK VIII Q2 NO. 165 RT. 007 RW. 009, KEL. WEDORO, KEC. WARU.,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61256

CV. MITRA USAHA SEJATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kiki Putri Rezeki S.E.,M.M
FAZKI CONSULTANT & PARTNERS  Jl. Al-Hikmah No 34 Rt.002 Rw.002 Kelurahan
Pondok Jaya, Kec. Sepatan, Tangerang 15520

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: deltagraph + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Abu-abu, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan kimia; aditif kimia untuk pelumas; asam galat untuk industri tinta; bahan kimia untuk digunakan dalam

pembuatan zat warna; bahan kimia untuk industri; damar polimer untuk digunakan dalam pembuatan tinta cetak (printing ink);
dispersi plastik untuk digunakan dalam industri tinta cetak; gelatin yang digunakan dalam industri kertas cetak; minyak tinta
(untuk industri); pelarut; pelat peka cahaya untuk pencetakan offset; sediaan dan bahan kimia untuk film, fotografi, percetakan
dan pembuatan kertas; sediaan kimia untuk industri pigmen; sediaan kimia untuk mencerahkan zat warna selama proses
manufaktur===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 21:46:57
540   EtiketDID2022085164

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Graha kencana FF/09, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, 69371
Daniyal Firmansyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: velife
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : velife merupakan singkatan asal kata dari bahasa inggris yaitu have dan life yang berarti memiliki
kehidupan

591 Uraian Warna : biru mengartikan langit yang penuh harapan dan hijau mengartikan kekayaan alam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); serum kecantikan; serum wajah; toner kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 21:59:40
540   EtiketDID2022085165

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP.BABAKAN CITEUREUP RT 02 RW 17 DESA TALAGASARI KECAMATAN
KADUNGORA, Kabupaten Garut, Jawa Barat, 44153

PATIAH NUR DIANDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEBLAK TETEH JANGKUNG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Teteh berarti Kaka Dan Jangkung Berarti Tinggi
591 Uraian Warna : Putih, Merah, Oren, Kuning, Hijau muda, Hijau tua, Abu muda, Hitam dan Cream
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Seblak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 22:08:27
540   EtiketDID2022085166

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 5/F, 88 Lockhart Road, Wanchai
Learning Time Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A.,
Biro Oktroi Roosseno  Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung
Gde Agung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EMOMO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 9, 41, 28, 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; Barang cetakan, yaitu, buku komik, novel grafis,

selebaran instruksional dalam bidang permainan komputer, manual/petunjuk untuk permainan video, panduan strategi untuk
permainan; Brosur-brosur; Buku dan majalah dalam bidang hiburan; Kartu hadiah; Kertas; Kertas kerajinan; Pena penanda;
Pena untuk menulis dari kain tebal (felt); alat tulis kantor; alat tulis menulis; album foto; album memo; amplop; bahan ajar
kertas; barang cetakan; buku; buku catatan; buku catatan; buku cerita; buku cetak; buku dalam bidang olahraga elektronik dan
permainan video; buku harian; buku jurnal kosong; buku kegiatan; buku komik; buku komposisi; buku meja kopi; buku
mewarnai; buku perjanjian; buku stiker; cetakan seni; dekal; dekorasi pesta dari kertas; gambar seni; glitter untuk keperluan
alat tulis; hiasan kertas dekoratif; kalender; kalender advent; kantong belanja dari plastik; kantong makan siang daro kertas;
kapur; kartu flash [bahan ajar]; kartu perdagangan yang dikoleksi; kartu pos; kartu ucapan; kertas kue dekorasi; kertas
pembungkus kado; kit kertas seni dan kerajinan anak-anak; klip kertas; klip uang; koran; kotak cat; kotak hadiah dari kertas;
kotak kemasan kertas; kotak pena dan pensil; krayon; majalah-majalah; map; menyoroti penanda; mistar / penggaris untuk
menggambar; nama lencana [keperluan kantor]; novel; novel grafis; pamflet; papan tulis kering (dry erase); patung-patung dari
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bubur kertas; pemberat kertas; penajam pensil; penanda buku; penghapus pensil; pengikat lepas; pensil; pensil warna;
perencana hari; perlengkapan sekolah [alat tulis]; perlengkapan seni dan kerajinan cat; perlengkapan seni dan kerajinan tanah
liat; pola cetak untuk membuat pakaian; poster; publikasi tercetak; pulpen; pulpen; sandaran buku; saputangan kertas; serbet
kertas; seri buku fiksi; stempel karet; stensil; stiker; stiker bemper; tas hadiah dari kertas; tas pesta dari kertas atau plastik;
tempat paspor; undangan cetak; Kotak dari kardus atau kertas; Potongan kartun; bahan pengajaran dan pengajaran; bahan
penjilid buku; bahan-bahan menggambar dan bahan-bahan untuk kesenian; barang cetakan; barang-barang dari kertas;
barang-barang yang terbuat dari kardus; buku; buku Anak-anak; buku catatan; buku panduan; buku pendidikan; cetakan
kartun; foto-foto; huruf-huruf cetak, blok-blok cetak; instruksi manual; jurnal; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik,
untuk kemasan; kartu-kartu; kebutuhan alat tulis dan kantor, kecuali furnitur; kertas dan karton; kertas gambar; klip kertas;
kotak display kardus; kuas cat; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan; lencana kardus; lencana
kertas; model anatomi untuk keperluan pengajaran dan pendidikan; model tiga dimensi untuk tujuan pendidikan; panduan
strategi untuk permainan, tercetak; papan magnetik [keperluan kantor]; penjepit untuk kantor; publikasi tercetak; publikasi
tercetak, yaitu, brosur, buklet, dan bahan pengajaran di bidang pengenalan produk dan promosi; spidol yang terasa===
===Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk program komputer untuk mengajari bahasa; CD, DVD, dan media perekaman
digital lainnya; CD-ROMs; CD; DVD; Film dan video yang dapat diunduh dari internet, film (movies) yang dapat diunduh dari
internet; Headsets untuk telepon genggam; Helm olahraga; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; Pelindung
dan penyangga untuk pemutar musik portabel, tablet elektronik dan perangkat PDA; Penyangga tangan, dudukan, dan
dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet,
kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, penyangga, dan dudukan disesuaikan untuk perangkat
elektronik genggam, yaitu, telepon pintar, komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga yang
diadaptasi untuk komputer, laptop, dan komputer tablet; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer
untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif untuk aplikasi multimedia;
Perangkat lunak aplikasi untuk komputer tablet; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh; Perisai pelindung
yang dapat dipindahkan untuk memisahkan inner mesin dari operator dan pengamat; Sarung untuk komputer laptop, komputer
tablet, telepon mobile; Stand yang disesuaikan untuk ponsel; Tutup pelindung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon
mobile; USB flash drive; aksesoris kacamata; aksesoris komputer, yaitu, tutup pelindung dan tempat untuk telepon genggam,
mouse komputer (tetikus komputer), headphone, komputer tablet, USB drive; alas mouse; aplikasi perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh; buku audio; cakram permainan video; casing, cover dan selongsong
untuk menyimpan komputer tablet; casing, cover dan selongsong untuk menyimpan laptop; disk game komputer; earphone;
game komputer yang dapat diunduh; grafik, gambar dan film yang dapat diunduh; headphone; kacamata; kacamata pelindung
dari sinar matahari; kamera; kartrid permainan komputer; kartu chip elektronik yang dikodekan; kartu hadiah yang dikodekan
secara magnetis; kasing dan penutup untuk perangkat elektronik; kasus pelindung untuk asisten pribadi digital [PDA]; katrid
permainan video; komponen dan aksesori untuk komputer, yaitu: periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik
bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan
perekam audio dan video, televisi, dan set top box; komputer, video dan program serta piranti lunak permainan elektronik
interaktif; magnet dekoratif; mikrofon; nada dering yang dapat diunduh; papan ketik; pelindung layar tampilan untuk
memberikan keteduhan dan privasi yang secara khusus disesuaikan untuk perangkat elektronik; pelindung layar yang terbuat
dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk e-reader; penutup untuk asisten digital pribadi [PDA];; Komputer dan
perangkat periferal komputer; Mesin hitung dan peralatan pemrosesan data; Perangkat keras komputer dan sistem perangkat
lunak komputer untuk telekomunikasi, tele-konferensi dan video konferensi, komunikasi audio, video dan data antar komputer
melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer to peer dengan memanipulasi dan
mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif,
pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer untuk pembelajaran mesin, permintaan data,
dan analisa data; Perangkat lunak komunikasi; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi,
sinematografi, optik, penimbang, pengukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), pertolongan jiwa dan pendidikan; Program
komputer (perangkat lunak yang bisa diunduh); alat pemadam api; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara
atau gambar; alat untuk pengembangan piranti lunak untuk pembuatan aplikasi mobile Internet dan antarmuka klien; aparatus
dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan listrik; buku
petunjuk dalam bentuk elektronik; buku yang direkam pada disk; buku-buku digital untuk pendidikan anak yang dapat diunduh;
compact disc yang direkam; file data yang dapat diunduh; file teks yang dapat diunduh; kalkulator elektronik; komponen dan
periferal untuk komputer; komponen untuk komputer; manual pengguna komputer dalam format elektronik; mekanisme untuk
peralatan yang dioperasikan dengan koin; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer; nada dering,
grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; pembawa data magnetik, disc
perekaman; peralatan dan instrumen pendidikan; peralatan dan instrumen pengajaran dan pengajaran; peralatan dan
komputer pengolah data; peralatan komputer; peralatan periferal untuk komputer dan peralatan pemrosesan data; perangkat
keras dan lunak komputer audio-visual; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membangun/menampilkan
animasi dan video; perangkat lunak antarmuka pengguna grafis; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer
untuk peralatan atau komputer mobile; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer
dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke basis data, jaringan komputer, jaringan
komputer global dan Internet; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat lunak pendidikan; perangkat lunak
pengembangan aplikasi; perangkat lunak permainan komputer video dan manual/petunjuk dalam format elektronik dijual
sebagai satu unit; perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
mengembangkan, melaksanakan, dan menjalankan perangkat lunak lain pada alat bergerak, komputer, jaringan komputer,
dan jaringan komunikasi global; perkakas-perkakas komunikasi data; program komputer; program komputer untuk
menghubungkan jarak jauh ke komputer atau jaringan komputer; program perangkat lunak komputer; publikasi elektronik
[dapat diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet; rekaman audio dan video yang dapat diunduh; rekaman
audio dan visual yang menampilkan musik, cerita, pertunjukkan drama, pertunjukkan non-drama, hiburan aksi secara
langsung, hiburan animasi, permainan dan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak.; robot pengajar; suara atau gambar yang
dapat didownload; video dan media audio yang direkam sebelumnya===
===Jasa Instruktur; Jasa perpustakaan elektronik dan online; Jasa publikasi; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan
konsultasi yang berkaitan dengan jasa hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari
database komputer atau dari Internet; Jasa-jasa pengajaran; Layanan akademi pendidikan; Layanan hiburan yang bersifat
menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan
dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan
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jaringan komunikasi nirkabel; Layanan pengajaran; Layanan permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komputer
global; Pendidikan; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga,
penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia ,
teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara
elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan
hiburan disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan
dan kegiatan budaya; jasa pendidikan, yaitu, perancangan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk
para pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di
bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau
hiburan); kegiatan olahraga dan budaya; kelompok bermain; layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan penerbitan elektronik; layanan
perpustakaan-perpustakaan; melakukan acara hiburan; melakukan acara pendidikan; memberikan demonstrasi pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan tutorial; mengatur dan memimpin kelas; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; menyediakan
fasilitas olahraga; menyediakan pelatihan; menyediakan tutorial online; organisasi lotere; pelatihan hewan; pelatihan praktis
[demonstrasi]; pemodelan untuk seniman; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi,
konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan,
permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penyediaan fasilitas pelatihan; perekaman, produksi dan
distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi; produksi pertunjukan; produksi rekaman audio; produksi
rekaman musik; produksi rekaman suara; produksi rekaman video; program acara pendidikan; publikasi jurnal; publikasi
naskah, buku dan jurnal; publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi teks dan gambar, termasuk dalam bentuk
elektronik, selain untuk tujuan periklanan; rental mainan; sekolah Keperawatan===
===Alat permainan (playthings) elektronik; Alat permainan edukasi; Catur Cina [permainan]; Model (mainan atau alat
permainan); Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk perakitan mainan; Permainan edukasi taktil (alat permainan);
Permainan, mainan dan alat-alatnya; alat untuk game; alat untuk melakukan trik sulap; artikel senam dan olahraga; boneka
mainan berkarakter; deck skateboard; game, mainan dan mainan; kartu perdagangan untuk permainan; kartu permainan;
model mainan; papan luncur; tokoh mainan; blok bangunan [mainan]; blok mainan; boneka mainan berkarakter; dam
[permainan]; dekorasi untuk pohon Natal; game portabel dengan layar kristal cair; kartu permainan; kelereng untuk game;
kotak musik mainan; mainan di luar ruangan; mainan gambar; mainan lunak; mainan musik; mainan pendidikan; mainan
permainan peran; mainan yang dapat dipompa/digembungkan; mainan yang diisi kain/kapas; mesin game edukasi elektronik
untuk anak-anak; pengendali untuk mainan; peralatan video game; permainan bangunan; permainan catur; permainan kartu;
permainan papan; permainan untuk pesta; piring terbang (mainan); puzzle; puzzle mosaik===
===Jasa pekerjaan sosial; Lisensi data digital, gambar diam, gambar bergerak, audio dan teks; jasa eksploitasi hak properti
industri dan hak cipta dengan lisensi [layanan hukum]; jasa hukum; jasa hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan
eksploitasi hak cipta untuk produksi film, televisi, teater dan musik; jasa jejaring sosial daring (online); jasa keamanan untuk
perlindungan fisik individu dan properti yang berwujud; jasa konsultasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa
lisensi karakter kartun [layanan hukum]; jasa lisensi yang berkaitan dengan penerbitan musik [layanan hukum]; jasa
pengelolaan hak properti industri dan hak cipta; jasa pribadi dan sosial yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi
kebutuhan individu; menyediakan informasi dalam bidang kekayaan intelektual dan hak cipta===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 22:22:25
540   EtiketJID2022085168

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Esberg V-I/02, RT/RW: 008/007, Kota Malang, Jawa Timur
PATRIC YOHANES MURTEDJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IKINIKU RAMEN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : IKINIKU RAMEN = Ini tuh ramen.
591 Uraian Warna : Merah, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan

minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai; Kedai mie daging sapi; Kedai
ramen; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database
komputer atau dari internet; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan yang menyediakan
makanan dan minuman dengan truk berjalan; Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan akses ke lounge VIP;
Penyediaan katering; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran dengan layanan makan
sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Tempat makan yang menghidangkan kudapan;
Warung makan; jasa katering hotel; kafe; katering makanan dan minuman; layanan hotel dan restoran; layanan lounge airport;
layanan lounge hotel; layanan penginapan tempat tidur dan sarapan; layanan restoran cepat saji; layanan restoran ramen;
layanan restoran swalayan; layanan salad bar; layanan snack-bar; lounge; pelayanan ruang minum; penyediaan informasi
dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa
restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan reservasi untuk hotel dan
restoran melalui suatu website; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; rumah makan; warung makan tradisional===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 22:29:43
540   EtiketJID2022085169

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: mardingding, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, 22165
kolaliandri ginting

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HFX ELITE ESPORT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Emas Merah Putih HItam
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan transmisi data/audio/video/game dan konten multimedia sesuai permintaan; menyediakan ruang obrolan online,

forum online, dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer dan game elektronik;
streaming materi audio dan video di Internet; telekomunikasi, yaitu streaming
konten audio dan visual di Internet; transmisi video, film, lukisan, gambar, teks, foto, game, konten buatan pengguna, konten
audio, dan informasi melalui Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 22:34:20
540   EtiketDID2022085170

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Aselih RT.010 RW.001 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12630

Ghozi Azmi Ismail

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TITIK AKHIR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi cokelat; Nasi, pasta dan mie; biji cokelat; cokelat; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; kue cokelat;

pie cokelat; saus cokelat; tapioka dan sagu; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 22:35:33
540   EtiketJID2022085171

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Matraman No. 2, Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung. , Kota Bandung, Jawa
Barat, 40264

Perkumpulan KREATIV INDEPENDENT CLOTHING KOMUNITY (KICK)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ir. Emil Miraj M.T.
Jl. Trunojoyo No. 31, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kickfest
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan melalui media elektronik; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan, termasuk manajemen,

operasi, organisasi, dan pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari situs barang
dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pialang penjualan barang; Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi
komersial on-line; Layanan perantara bisnis; Pengadaan jasa untuk pihak lain; Program loyalitas dan insentif pelanggan;
administrasi bisnis; informasi bisnis; jajak pendapat; jasa saran untuk manajemen bisnis; konsultasi manajemen bisnis;
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organisasi bisnis; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan
pemasaran untuk orang lain; layanan pengumpulan data riset pasar; layanan ritel menampilkan program insentif bonus untuk
pelanggan; manajemen bisnis; memberikan informasi bisnis dan pemasaran; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk
pembelian dan penjualan barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk penyediaan layanan; organisasi, manajemen dan
administrasi program loyalitas dan skema insentif; pengumpulan dan analisa data dan statistik riset pasar; penyediaan
informasi bisnis melalui situs web; penyewaan ruang iklan; promosi barang dan jasa pihak lain melalui internet; proses
administrasi pesanan pembelian; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa; Jasa eceran dan
grosir yang diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko serba
ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan minuman, katalog barang dagangan melalui
pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa
penjualan online untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa ritel dan toko ritel
online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel
online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar
matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko
on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa
segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel online yang menampilkan
program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan
program TV; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial,
masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel
yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan,
musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa toko retail secara online yang berhubungan
dengan kosmetik; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; layanan iklan digital; layanan
iklan, pemasaran dan promosi; layanan promosi; layanan ritel yang berkaitan dengan permen; layanan toko ritel menampilkan
barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan mainan; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel
menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis;
layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online
yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang
menampilkan perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan
persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel
online yang menampilkan tas; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; layanan toko ritel yang menampilkan bahan
seni; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan, peralatan telekomunikasi, ponsel,
perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak komputer, dan aksesori, periferal,
suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, jaringan
elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; memberikan informasi konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa;
pemasaran; promosi acara hiburan; promosi acara khusus; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko on-
line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa
segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko pakaian eceran; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang
pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun
secara online; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pakaian; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan
pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi;
Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
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untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan toko ritel
menampilkan alas kaki untuk pria dan wanitaretail; Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online; Layanan
toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesori
terkait; Layanan toko serba ada dan ritel; Memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan
aksesori terkait; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial;
Penjualan pakaian,; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang;
Penyediaan informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyewaan ruang
iklan di situs web; Periklanan, pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan
olahraga elektronik; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko distro; Toko pakaian ritel; Toko yang menjual pakaian; administrasi
franchise (waralaba); bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; grosir online terkomputerisasi dan jasa toko eceran
online; iklan komersial; iklan online di jaringan komputer; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakaian; jasa
penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya
perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko
serba ada; layanan distribusi di bidang pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan grosir yang berkaitan
dengan pakaian; layanan iklan internet; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan konsultasi manajemen bisnis
yang berkaitan dengan waralaba; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan pengaturan
tampilan etalase toko; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan
ritel disediakan oleh toko diskon; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon;
layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel untuk pakaian;
layanan ritel untuk pakaian  luar; layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir
menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online;
layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita; layanan toko ritel
menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian;
layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan
waralaba dan ritel; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi
waralaba; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; mengadakan
pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh
pengguna, dan iklan online; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan
komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan
permainan video; mengatur pameran dagang; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran
perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk tujuan bisnis; menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan waralaba;
menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau pameran-pameran untuk tujuan
bisnis atau iklan; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan komersial; organisasi pameran
dagang; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan
komersial; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan;
organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; pameran dagang; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk
tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi komersial, perdagangan dan bisnis,
pertunjukan, dan pameran; pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi; pengaturan peragaan busana untuk tujuan
promosi; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan;
perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; toko; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian, alas kaki; toko online; toko ritel online dalam bidang pakaian; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 22:42:24
540   EtiketDID2022085172

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dk. Banyudono RT. 01 RW. 03  Desa Banyudono Kec. banyudono, Kabupaten
Boyolali, Jawa Tengah, 57373

PT. CITRA MIZU INDONESIA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIZUE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU  DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Gula-gula

beku yang mengandung es krim; Hasil produksi Madu; Mie; bubuk untuk membuat es krim; campuran es krim; es krim; es krim
berbahan dasar yogurt, es krim sebagai unsur utama; es krim buah; es krim dan produk es krim; es krim mochi; es krim susu;
es krim tanpa-susu; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; gula, madu, sirup; kue es krim; madu herbal; madu,
madu sirup; makanan siap saji berbahan dasar mie; mie soba instan; mie tepung; minuman dari campuran espresso, es krim
dan brownies; produk es krim; produk-produk roti untuk makanan; wafer es krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 22:48:38
540   EtiketDID2022085173

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ds 1 , Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, 30752
sandy surya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GALERI SURYA JAGONYA WARNA ALAM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna hitam bermakna warna dari tanah yang selalu ada dan selalu dibutuhkan. warna putih bermakna suci dan menyucuikan

serta tidak perna merusak alam
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain jumputan dengan pewarna alami===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 23:17:07
540   EtiketJID2022085174

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: FULOLO SALOO SITOLU ORI, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, 22852
AGUSTINA GEA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JSC MOTOR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Putih Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; penjualan

spareparts kendaraan bermotor; toko spareparts dan akesoris kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/10/2022 23:29:39
540   EtiketJID2022085175

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APART SPRINGHILL TERRACE OAKWOOD 11D, RT/010 RW/011, PADEMANGAN
TIMUR, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

3174025206720004

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : URBANDUKUN
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah muda dan cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Chiropractic; Jasa Psikolog; Jasa advis mengenai diet dan konsultasi kesehatan di bidang nutrisi, makanan, hidrasi tubuh,

kesejahteraan fisik dan psikologis; Jasa fisioterapi; Jasa informasi dan konsultasi pertanian terkait dengan praktik agrikultur
dan pertanian (farming), yaitu, jasa terkait dengan pemilihan benih, penanaman tanaman, dan penerapan bahan kimia
pertanian dan pupuk untuk produksi tanaman; Jasa konsultasi pertanian, termasuk jasa konsultasi pertanian yang disediakan
lewat internet; Jasa nasehat yang berhubungan dengan diet.; Jasa pemberian saran sehubungan dengan obat-obatan China;
Jasa penyediaan advis/saran dalam bidang medis dan nutrisi.; Jasa perawatan kulit; Jasa pijat; Klinik kecantikan; Klinik
medikal; Layanan informasi yang berkaitan dengan peternakan; Layanan klinik medis yang menyediakan obat-obatan China,
perawatan kesehatan sehubungan dengan obat-obatan China; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan peternakan;
Layanan pengelolaan berat badan, yaitu, menyediakan program penurunan berat badan dan pemeliharaan berat badan;
Layanan perawatan kulit; Layanan pijat relaksasi; Layanan spa (Colon hydrotherapy); Layanan spa (Colonic Irrigation);
Layanan totok wajah; Memberikan informasi di bidang kebugaran jiwa; Memberikan informasi di bidang kesehatan (wellness);
Memberikan informasi di bidang manajemen berat badan; Memberikan informasi di bidang nutrisi; Menyediakan informasi di
bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; Menyediakan informasi terkait
kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; Ngeluku
(Membajak Sawah); Penyediaan mandi uap panas; Perawatan kecantikan; Pijat Bali; Pijat ala Thailand; Pusat kesehatan;
Retret kesehatan; Salon perawatan kulit; Terapi meditasi; akupunktur; berkebun; chiropractic, fisioterapi, akupunktur,
osteopati, kedokteran olahraga, pijat dan layanan paramedis; desain dan pemeliharaan kebun; fisioterapi [terapi fisik]; hama
pemusnahan untuk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan; informasi, nasihat dan konsultasi yang berhubungan
dengan kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; jasa aromaterapi; jasa konsultasi kebugaran, perawatan
kesehatan, diet, olahraga dan gaya hidup; jasa konsultasi kecantikan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan
pribadi (rambut, kecantikan, kosmetik); jasa pemijatan; jasa perawatan kesehatan dan kecantikan; jasa perawatan pribadi
(perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa perawatan tubuh; jasa pertanian, hortikultura, dan
kehutanan yang berkaitan dengan reklamasi lahan kritis industri; jasa salon kecantikan; jasa sauna; jasa spa; jasa spa, yaitu,
jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk raga dan rohani; jasa terapi; jasa
yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; konseling di bidang kesehatan mental dan kesejahteraan; konseling kesehatan
masyarakat; konseling psikologis; konseling psikologis dan gaya hidup; konseling psikologis staf; konsultasi di bidang nutrisi;
konsultasi di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; konsultasi online dan layanan konsultasi terkait dengan pertanian
dan bertani, peternakan, hortikultura dan kehutanan; konsultasi pertanian; konsultasi profesional di bidang pupuk dan
persiapan pertanian lainnya; konsultasi psikologis; konsultasi psikologis dan medis; konsultasi yang berkaitan dengan
penanaman pohon, hortikultura, dan jasa desain lansekap; konsultasi yang berkaitan dengan pertanian; konsultasi yang
berkaitan dengan produk farmasi dan medis; layanan berkebun dan memotong rumput; layanan dermatologi; layanan
dermatologis untuk merawat kondisi kulit; layanan kebugaran (wellness) perusahaan, yaitu, memberikan bantuan dan
konsultasi kepada klien perusahaan untuk membantu karyawan mereka membuat perubahan kesehatan, kebugaran (fitness),
kebugaran (wellness) dan nutrisi/gizi dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk meningkatkan kesehatan dalam sifat/yang
bersifat layanan konsultasi kebugaran (wellness) dan kesehatan terkait; layanan kecantikan dan perawatan rambut; layanan
kejiwaan; layanan kesehatan, yaitu, layanan untuk memungkinkan pengendalian (management) yang efektif dari satu atau
lebih kondisi kronis; layanan konseling di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; layanan konseling di bidang kesehatan,
nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness), yaitu, pelatihan kesehatan yang dipersonalisasi dan dukungan perubahan perilaku;
layanan konseling di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan; layanan konsultasi
dan konsultasi yang berkaitan dengan pengendalian gulma, hama dan hama di bidang pertanian, hortikultura, dan kehutanan;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan pupuk kandang di pertanian, hortikultura dan
kehutanan; layanan konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan tata rambut; layanan konsultasi di bidang
irigasi dan pemupukan; layanan konsultasi diet; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan nutrisi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penurunan berat badan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan perawatan kulit; layanan kosmetik; layanan pelurusan rambut; layanan pengendalian hama untuk
pertanian; layanan pengendalian hama untuk pertanian, akuakultur, hortikultura, dan kehutanan; layanan pengobatan
olahraga; layanan pengujian psikologis; layanan penilaian psikologis; layanan perawatan bungkus tubuh herbal; layanan
perawatan kecantikan; layanan perawatan kecantikan disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan kesehatan untuk
membantu individu untuk berhenti merokok; layanan perawatan kesehatan, yaitu, program kebugaran (wellness) dan
pencegahan, program pengendalian (management) perawatan kesehatan, program pengendalian (management) penyakit dan
program pengendalian (management) kondisi medis; layanan perawatan kesehatan, yaitu, program kesehatan yang terdiri dari
aturan diet; layanan perawatan kosmetik; layanan perawatan tanaman; layanan perawatan wajah dan tubuh; layanan
pertanian, hortikultura dan kehutanan; layanan pijat kaki; layanan pijat refleksi; layanan psikoterapi dan terapi okupasi; layanan
reboisasi; layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan salon perawatan kulit; layanan spa; layanan spa kesehatan untuk
kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa; layanan spa sehari; layanan terapi; memberikan evaluasi dan konsultasi kebugaran
(wellness); memberikan informasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan; memberikan informasi di bidang konseling dan
perawatan psikologis; memberikan informasi gizi tentang makanan untuk keperluan penurunan berat badan medis;
memberikan informasi kesehatan melalui situs web; memberikan informasi kesehatan mental dan kebugaran; memberikan
informasi medis di bidang dermatologi; memberikan informasi medis di bidang geriatri; memberikan informasi medis di bidang
penurunan berat badan; memberikan informasi medis melalui situs web; memberikan informasi melalui internet di bidang
diabetes; memberikan informasi mengenai identifikasi tanaman dan bunga untuk keperluan hortikultura; memberikan informasi
perawatan kesehatan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana elektronik;
memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet; memberikan informasi tentang berkebun;
memberikan informasi tentang pertanian, hortikultura, dan layanan kehutanan; memberikan informasi tentang suplemen
makanan dan nutrisi; memberikan informasi terkait dengan panduan diet dan nutrisi; memberikan informasi terkait dengan
suplemen makanan dan gizi; memberikan informasi terkait layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan
informasi terkait moksibusi; memberikan informasi terkait pembunuhan gulma; memberikan informasi terkait penanaman
pohon taman; memberikan informasi terkait penggunaan pupuk; memberikan informasi terkait penyebaran pupuk;
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memberikan informasi terkait penyebaran pupuk dan bahan kimia pertanian melalui udara dan permukaan; memberikan
informasi terkait penyewaan peralatan pertanian; memberikan informasi terkait perawatan kebun atau bunga; memberikan
informasi untuk koordinator program kebugaran (wellness); memberikan informasi yang berkaitan dengan akupunktur;
memberikan informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik; memberikan informasi yang berkaitan dengan perawatan
sendi yang terkilir, keseleo atau patah tulang; memberikan informasi yang berkaitan dengan pijat tradisional Jepang;
memberikan informasi yang berkaitan dengan pijatan; memberikan saran di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan
nutrisi/gizi; memberikan saran medis di bidang dermatologi; memberikan saran medis di bidang geriatri; memberikan saran
medis di bidang penurunan berat badan; mengatur reservasi layanan spa; menyediakan fasilitas bak mandi air panas;
menyediakan fasilitas rehabilitasi fisik; menyediakan fasilitas rehabilitasi mental; menyediakan fasilitas sauna; menyediakan
informasi daring terkait kesehatan dan kebugaran; menyediakan informasi dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi;
menyediakan informasi online tentang pertanian, hortikultura, dan layanan kehutanan; menyediakan informasi terkait
kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web; menyediakan layanan kesehatan dan kebugaran (wellness),
yaitu, penilaian pribadi, rutinitas yang dipersonalisasi, jadwal perawatan, evaluasi kebugaran (fitness), dan konseling;
menyediakan layanan perawatan penghentian merokok; menyediakan layanan program penurunan berat badan; menyediakan
terapi laser untuk mengobati kondisi medis; panduan diet dan nutrisi; pekerjaan yang berhubungan dengan terapi; pemberian
perawatan psikologis; pemberian saran psikologis; pemicu titik pijat; pemijatan; penanaman pohon; penanaman pohon kebun;
penghancuran parasit untuk pertanian, hortikultura dan kehutanan; penghancuran parasit, hama pemusnahan dan
pembunuhan gulma untuk pertanian, hortikultura dan kehutanan; pengobatan dislokasi sendi, keseleo atau patah tulang [judo-
seifuku]; pengobatan dislokasi sendi, keseleo, patah tulang atau sejenisnya (judo-seifuku); penyebaran pupuk; penyebaran
pupuk dan bahan kimia pertanian lainnya; penyediaan informasi kesehatan; penyediaan informasi secara on-line dalam bidang
perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; penyediaan informasi tentang pengurangan karbon dioksida dan emisi gas rumah
kaca lainnya melalui proses pertanian via situs web; penyediaan layanan penilaian risiko psikologis dan informasi yang
berkaitan dengan modifikasi perilaku dan manajemen stres; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut
dan pijat; penyemprotan produk perlindungan tanaman untuk keperluan pertanian; penyewaan alat-alat pertanian; penyewaan
hewan untuk keperluan berkebun; penyewaan mesin pemotong rumput; penyewaan peralatan berkebun; perawatan
kesehatan; perawatan kulit wajah kimia; perawatan laser kosmetik rambut yang tidak diinginkan; perawatan perawatan kulit
wajah; perawatan psikologis; perawatan psikososial; persiapan laporan psikologis; pijat ashiatsu; pijat ayurvedic; pijat batu
panas; pijat dan pijat terapi Shiatsu; pijat kehamilan; pijat olahraga; pijat prenatal; pijat refleksi; pijat terapi; pijat tradisional
Cina; pijat tradisional Jepang; psikoterapi; rehabilitasi pasien kecanduan narkotika; rehabilitasi pasien yang kecanduan
alkohol; rehabilitasi pasien yang kecanduan narkoba; rehabilitasi pecandu; salon kecantikan; saran pertanian yang berkaitan
dengan praktik pertanian regeneratif; terapi fisik; terapi musik; terapi psikologis untuk bayi; tes psikologis untuk keperluan
medis; vermin memusnahkan untuk pertanian, hortikultura dan kehutanan, dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 00:16:14
540   EtiketDID2022085177

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: mardingding, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, 22165
kolaliandri ginting

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YURICH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat Kuning Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Selai kacang coklat; kacang mete yang dilumuri bubuk coklat; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh;

selai kacang coklat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 00:16:47
540   EtiketDID2022085178

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ICE BUSINESS PARK 2 BLOK F NO. 07, Kabupaten Tangerang, Banten, 15339
PT PANEN PADI RAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TATITU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING MERAH BIRU HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; minuman berbasis cokelat dengan susu; minuman berbasis kopi yang
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mengandung susu; minuman cokelat dengan susu; minuman kakao dengan susu; minuman kopi dengan campuran susu;
susu coklat.; Kopi cokelat; Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Makanan ringan berbahan dasar cokelat;
Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi, pasta dan mie; cokelat; es krim, sorbet dan
es lainnya yang dapat dimakan; kue cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar
cokelat yang mengandung susu; minuman cokelat; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; tepung dan olahan yang terbuat
dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 00:35:08
540   EtiketDID2022085179

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: South Quarter, Tower A, 18th Floor, Jl RA Kartini Kav 8, Cilandak, Jakarta , Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430

PT Inovasi Nusa Bangsa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FORGE ACTIVEWEAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Forge mempunyai arti membentuk.
591 Uraian Warna : Biru dongker dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Baju hangat tenis;

Baju renang; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Barang-barang pakaian olahraga; Bra yoga; Celana jeans; Celana ketat yoga;
Celana olahraga; Celana pelindung kaki; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana
renang; Celana sepak bola Amerika; Hijab olahraga; Jaket lari; Jerkins; Kaos kaki yoga; Kaos sepak bola Amerika; Kaus kaki
sepak bola Amerika; Legging yoga; Oto sepakbola Amerika; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Olahraga; Pakaian
bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan,
pakaian renang; Pakaian bersepeda; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian
olahraga; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian untuk olahraga;
Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian, yaitu,
kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket
olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala,
visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk
pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas,
bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung
tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak,
pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar,
pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup
setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi,
penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Paku
untuk sepatu sepakbola; Pita penahan keringat saat berolahraga; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang;
Sarung tangan olahraga panahan; Sepatu Sepakbola; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu olahraga panahan; Topi (penutup
kepala) renang; Topi olahraga panahan; alas kaki khusus untuk olahraga; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk bersepeda
yang memiliki perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki, bukan untuk
olahraga; atasan dan bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik untuk yoga; atasan olahraga; atasan rajut;
atasan tenis; atasan untuk bersepeda; atasan yoga; baju ketat; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju rajut; baju
renang one-piece; booties untuk gym; booties untuk yoga; bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; celana
bersepeda; celana golf; celana kasual; celana khaki; celana kulit; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana
olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pendek bersepeda; celana pendek golf; celana pendek
sepak bola; celana pendek tenis; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk renang; celana renang; celana tempur;
celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana yoga; chasubles; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita);
chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets;
gaun koktail; gaun pembaptisan; gaun seremonial untuk wanita; gaun tenis; gussets untuk pakaian renang [bagian dari
pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bersepeda; jaket olahraga; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket,
jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi  sepak bola; jas kulit; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian
tradisional Korea]; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; jubah pembaptisan; juban [kaus untuk kimono]; jumper yoga; kain
oto untuk anak-anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain tadah liur bayi; kaos sepak bola; kaos yoga; kaus bola voli;
kaus kaki anak-anak; kaus kaki olahraga; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tenis; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda;
kaus sepak bola; kemeja berkerah; kemeja golf; kemeja kulit; kemeja olahraga kelembaban; kemeja tenis; kemeja yoga; kerah
[pakaian]; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; koshihimo [tali pinggang untuk
kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum renang; kostum renang dilengkapi dengan bra cup; kostum untuk digunakan
dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; legging [celana panjang]; legging
[penghangat kaki]; legging menjadi celana panjang; maillots [pakaian renang]; mantel kulit; mantel laboratorium; mantel
olahraga; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; oto sepakbola; pakaian; pakaian basah untuk olahraga air permukaan;
pakaian bawahan rajut; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air;
pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari
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kulit atau imitasi dari kulit; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian kendo; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing;
pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pengendara sepeda; pakaian renang; pakaian renang dua potong;
pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian
renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian tenis; pakaian untuk anak
laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk judo; pakaian untuk
olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating;
pakaian untuk wanita; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging,
pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas
hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band),
sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian
olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang mengandung zat
pelangsing; pakaian yoga; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau
bahan reflektif atau neon; paku golf; penjaga ruam untuk olahraga air; penutup kepala untuk olahraga [selain helm]; puncak
jogging; rok golf; rok tenis; rompi olahraga; sabuk kulit [pakaian]; sandal kulit; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan rajutan;
sarung tangan sepeda; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu basket; sepatu bayi rajutan; sepatu
bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu bot untuk olahraga; sepatu golf; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu lari; sepatu
lari bergigi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu renda; sepatu santai; sepatu sepak bola; sepatu tenis; sepatu untuk latihan
olahraga bola Barque pelota; sepatu yoga; seragam karate; seragam olahraga; seragam untuk olahraga tempur; setelan
pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; singlet olahraga; stoking setinggi lutut; sweatbands tenis; sweater katun;
sweater leher kru; syal renda; tanaman legging; tank top untuk olahraga; tas khusus diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas sepatu golf; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; topi bersepeda; topi golf; topi
koki; topi olahraga; topi rajut; topi rajutan; topi renang; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 00:56:03
540   EtiketDID2022085180

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL LODAN RAYA KP BANDAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14430
ANIS RAHMADANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARWEAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ARWEAR adalah sebuah singkatan yang di ambil dari bahasa Inggris yang berarti Artificial Results
Wear

591 Uraian Warna : Hitam melambangkang ketegasan dan konsistensi
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana pendek sepak bola Amerika; Kaos sepak bola Amerika; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang

menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; baju olahraga lengan
pendek; baju untuk anak-anak; celana hiking; celana kasual; celana panjang untuk wanita; celana pendek boxer; celana
pendek kargo; celana tahan air [celana]; ikat pinggang [pakaian]; jaket berkerudung; kain luaran; kaos oblong; kaus yang
menyerap keringat dengan penutup kepala; kemeja turtleneck; pakaian denim; pakaian kerja; pakaian santai; pakaian untuk
anak perempuan; pakaian yang menyerap keringat; penutup sepatu, selain untuk keperluan medis; sandal; sepatu santai;
sepatu untuk pakaian santai; topi; topi baseball===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 01:12:42
540   EtiketJID2022085181

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Kedoya No. 38 RT 019 RW 004, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta
Barat 11520, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

PT PRISMA HARAPAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agustinus Prajaka Wahyu Baskara S.H., M.Hum.
Agustinus Prajaka Intellectual Property Attorneys  Mahagoni Park B1 No. 67 Jl.
Graha Bintaro, Perigi Baru, Pondok Aren  Pondok Aren Kota Tangerang Selatan,
15228

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH; PUTIH; HIJAU; HITAM; ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distribusi dan penyebaran materi pemasaran; Iklan secara online; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai

periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan
komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi
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jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; iklan komersial; jasa
periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa produksi iklan;
layanan iklan, pemasaran dan promosi; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; penyebaran materi
iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi pemasaran; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan ruang iklan luar
ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan luar ruang; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan
untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan dan realisasi rencana dan konsep
media dan iklan; promosi penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 01:17:16
540   EtiketJID2022085182

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Kedoya No. 38 RT 019 RW 004, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta
Barat 11520, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

PT PRISMA HARAPAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agustinus Prajaka Wahyu Baskara S.H., M.Hum.
Agustinus Prajaka Intellectual Property Attorneys  Mahagoni Park B1 No. 67 Jl.
Graha Bintaro, Perigi Baru, Pondok Aren  Pondok Aren Kota Tangerang Selatan,
15228

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH; PUTIH; ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distribusi dan penyebaran materi pemasaran; Iklan secara online; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai

periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan
komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi
jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; iklan komersial; jasa
periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa produksi iklan;
layanan iklan, pemasaran dan promosi; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; penyebaran materi
iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi pemasaran; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan ruang iklan luar
ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan luar ruang; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan
untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan dan realisasi rencana dan konsep
media dan iklan; promosi penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 01:20:57
540   EtiketDID2022085183

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Arteri Gag Al Falah II No.13 Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11560

Sicilia Ayu Permata Sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Madeleine
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 3, 5, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker Wajah; Sabun; Sabun Mandi; Sabun untuk muka; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; colognes, parfum dan

kosmetik; kosmetik; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan perawatan
pribadi; kosmetik perawatan kulit; kosmetik tanpa obat; lotion tangan; lotion tubuh beraroma; lotion untuk perawatan tubuh;
make-up [kosmetik]; parfum; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk sabun; sabun batang; sabun
batangan untuk mandi; sabun krim tubuh; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun tubuh; sabun untuk kulit; sabun untuk
perawatan tubuh; sabun wajah; sediaan perawatan kulit anti penuaan===
===Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman pelangsing; Minuman suplemen
untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman untuk kesehatan; Serat makanan yang dapat larut dalam air (water-soluble);
campuran minuman suplemen diet rasa buah; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kapsul pelangsing; kolagen yang dapat
dimakan; obat-obatan pelangsing tubuh; pil pelangsing; suplemen minuman kolagen===
===Minuman cokelat; Teh daun kelor; Teh rosela; es kopi; es teh; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh
ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman yang terbuat dari teh; teh; teh pelangsing===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 02:55:21
540   EtiketDID2022085184

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP KARANG ANYAR RT 001/ RW 005, Kota Tangerang, Banten
rufin ariozonda

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JUS KODE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : oren, pink, hitam, coklat, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32, 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan dasar jus buah; Jus cranberry; Konsentrat  jus buah; jus anggur; jus buah; jus buah campuran; jus buah segar; jus

jambu; jus jeruk; jus jeruk nipis (sirup); jus kelapa; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus mangga; jus
melon; jus nanas; jus wortel; minuman buah dan jus buah; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah
tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman jus cranberry; minuman jus jeruk;
minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah===
===Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar yang mengutamakan jus
buah dan jus sayuran; layanan jus bar; layanan kopi dan jus bar; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau
minuman jus buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 04:02:32
540   EtiketJID2022085185

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: FULOLO SALOO SITOLU ORI, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, 22852
AGUSTINA GEA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RYZEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Putih Hitam biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Periklanan, pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga

elektronik; Toko menjual produk voucher secara elektronik / online; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset
realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; layanan ritel yang berkaitan dengan
game; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 04:18:35
540   EtiketDID2022085186

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rajamantri Tengah I no. 14 RT011/RW004 Turangga, Lengkong, Kota Bandung,
Jawa Barat

Muhamad Adi Mulya Pranata

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Prayudi Setiadharma S.H., M.IPL.,
Jalan Pintu Air Raya No. 36H  Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ERG + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Jingga, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki untuk olahraga.; Pakaian; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian

dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu,
atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap
keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian luar; Pakaian training; Pakaian
untuk kegiatan aktif; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala;
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Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek,
jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Topi kupluk; Topi sebagai
tutup kepala; alas kaki; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki,
yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; barang-barang
pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; pakaian; pakaian berbahan
denim; pakaian dalam; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian jadi; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian luar;
pakaian olahraga; pakaian pantai; pakaian pribadi; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian tahan air untuk dipakai
saat hujan; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk olahraga; pakaian
untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian wanita; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia;
pakaian, alas kaki, tutup kepala; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); sabuk pinggang
[pakaian]; sarung tangan [pakaian]; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; topi; topi dengan visor; topi
golf===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 04:41:46
540   EtiketDID2022085187

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Prambanan Lidah Kulon XIV/CC 3B RT003 RW009 Lidah Kulon, Lakarsantri, Kota
Surabaya, Jawa Timur

Hariono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Prayudi Setiadharma S.H., M.IPL.,
Jalan Pintu Air Raya No. 36H  Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: O TRUSS + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baja Datar; Baja Ringan; Baja Tulangan; Baja Tulangan Polos; Baja Tulangan Ulir; Baja Tulangan dalam Bentuk

Gulungan; Baja kasar atau setengah dikerjakan; Baja ringan; Batang baja; Bilah Baja Bulat; Pagar pembatas jalan terbuat dari
baja; Panel baja lapis; Panel komposit baja lapis; Pintu logam dari baja; Produk Baja Siku Sama Kaki; Rangka atap baja
ringan; Sekrup baja ringan; Struktur pendukung plat lantai bangunan yang terbuat dari baja dengan lapisan anti karat;
TULANG KAWAT BAJA; Tombol dari baja; atap baja ringan; baja berlapis; baja beton; baja canai dingin gulungan; baja canai
dingin lembaran; baja canai panas pelat; baja dalam lembaran, batang, bar atau bentuk billet; baja ditempa; baja karbon; baja
kawat batangan; baja lonjoran; baja paduan; baja profil; baja slab; balok besi atau baja; bangunan baja; batang baja berongga;
besi atau baja skrap; besi dan baja; bilah-bilah baja; frame baja untuk bangunan; gabions kawat baja; hollow baja ringan;
kawat baja kuens (quench) temper untuk konstruksi beton pratekan (PC bar/KBjP-Q); kawat baja tanpa lapisan untuk
konstruksi beton pratekan (PC Wire/KBjP); lembaran baja galvanis; lembaran baja vinil berlapis; nok baja ringan; paduan baja,
tidak ditempa atau semi-tempa; panil-panil dari logam/besi/baja; pelat baja vinil berlapis; pelindung dan klem baja stainless;
persimpangan dari logam untuk pipa, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; pilar dari logam/besi/baja untuk
bangunan; pipa logam, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; pra-dicat baja strip; prefabrikasi dari
logam/besi/baja; rangka baja ringan untuk bangunan; rantai baja; rel baja; reng baja ringan; silinder baja untuk gas
terkompresi; tabung baja; talang baja ringan; tiang-tiang baja; tujuh kawat baja tanpa lapisan dipilin untuk konstruksi beton
pratekan (PC strand/KBjP-P7)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 04:56:14
540   EtiketJID2022085188

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rajamantri Tengah I no. 14 RT011/RW004 Turangga, Lengkong, Kota Bandung,
Jawa Barat

Muhamad Adi Mulya Pranata

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Prayudi Setiadharma S.H., M.IPL.,
Jalan Pintu Air Raya No. 36H  Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ERG + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Jingga, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan,

aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
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yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa toko on-line dan gerai yang
menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas
tangan dan dompet; Toko yang menjual pakaian; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara
musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian;
penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas
kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung
obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat
untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper,
tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar
yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam
telinga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 05:57:57
540   EtiketDID2022085189

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Imam Bonjol No.66, Kedungpiring Tegal Besar kaliwates Kab. Jember, Kabupaten
Jember, Jawa Timur, 68121

PT SEHAT JAYA KARYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MADU HARIMAU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, KUNING, PUTIH, HIJAU DAN MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===suplemen vitalitas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 06:12:15
540   EtiketDID2022085190

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Imam Bonjol No.129, Kedungpiring Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kabupaten
Jember, Jawa Timur, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68121

PT SEHAT JAYA KARYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fung Sek Wan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH DAN ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===obat-obatan herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 06:37:50
540   EtiketJID2022085191

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Botombawa sitolu ori, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, 22852
LIDWINA HULU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZUXXY LUXXY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Putih Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher,

tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan penjualan ritel online;
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jasa ritel online terkait mainan; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset realitas virtual/maya dan augmented
reality, permainan (games), konten dan media digital; layanan grosir yang berkaitan dengan game===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 06:53:19
540   EtiketJID2022085192

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tanjung Barat No. 18R RT 008 RW 006, Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12530

Rifal Albar Basi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bakso Raja Urat + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, jingga, kuning, putih, hitam, hijau, cokelat dan abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 07:04:38
540   EtiketDID2022085193

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Parang Baris No. 25 Tegal Rejo RT 004/RW 003 Kel. Sondakan Kec. Laweyan
Kota Surakarta Jawa Tengah, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57147

dr. Ratna Fitriah Ike

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAFITSA AESTHETIC + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Gold, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 07:23:39
540   EtiketD222022085194

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CONDONGSARI A-25 NGROPOH, RT/RW 010/062, CONDONGCATUR, DEPOK,
SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta,
55283

ANASTASIA TURIN DAMAYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Baticaniq
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Atasan sebagai pakaian; Baju Hangat untuk wanita; Baju wanita; Bandana anak-anak; Bantalan anti keringat (bagian dari

pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian);
Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Barang-barang pakaian olahraga; Baru (Rompi); Baru Oholu
(Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Blus jumbo (pakaian); Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana,
yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam,
ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Celana jeans; Cimata (Pakaian Adat); Detat (Ulos Bagian Kepala
(Pakaian)); Flashes (pakaian); Girdle sebagai pakaian dasar; Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Ikat
kepala (pakaian); Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket
garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan;
Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh
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dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi
lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Kaftan; Kain yang
diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kaus pakaian; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerudung kepala
untuk jaket; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Kun (Rok Bagian Bawah); Manset untuk lengan kemejas
(pakaian); Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Masker wajah [busana pakaian]; Oroba Si Oli
(Pakaian Adat); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian
Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga;
Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian
Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam
air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek,
pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi;
Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan
panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi,
beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan
kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas
(bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan
anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian joging; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk
perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah;
Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga;
Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air;
Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training;
Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga
kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang
dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh
pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala;
Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas
kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus,
rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan;
Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek,
jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, tank top, t-
shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala,
visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk
pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas,
bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung
tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak,
pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar,
pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup
setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi,
penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Pelindung
telinga [pakaian]; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku
(pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu,
topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Rok Jeans; Rok Luar; Rok dalam [pakaian dalam];
Rok pengantin; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis; Sabuk dan ikat
pinggang untuk pakaian; Sarung tangan tenun (pakaian); Setelan pakaian main; Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki
(Pakaian)); Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Teluk Belanga
(Pakaian Adat); Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari
sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan
dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat
dari wol; Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tunik jumbo (pakaian); Uis Gara (Pakaian
Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; atasan [pakaian]
rugby; baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; bagian depan kemeja; baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju rajut
(pakaian); ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandana;
bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon
yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian];
barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita;
bawahan sebagai pakaian; bingkai topi [kerangka]; blazer; blazer [pakaian bisnis]; blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus
lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek batik; blus militer; bodices [pakaian
dalam]; bretel [suspender] untuk pakaian; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; celana bayi [pakaian
dalam]; celana bayi [pakaian]; celana dalam [pakaian]; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana
jeans untuk anak; celana pakaian; celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek pria
untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celemek [pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita);
chullos [topi dengan penutup telinga]; dasi (pakaian); earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gabardines [pakaian];
gaun [pakaian bisnis]; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; gussets [bagian
dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat
[bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian];
gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hakama [rok lipit untuk kimono formal]; hanbok [pakaian tradisional Korea];
hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang
[pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin;
jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu;
jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket
denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket
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kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi
pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas];
jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket
snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat
tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian
dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga,
jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi  sepak bola; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas [pakaian bisnis];
jas [pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jumpsuits [pakaian];
kaftan; kaftan batik (pakaian); kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kantong untuk pakaian; kaos/kemeja yang
menyerap keringat; kaus [pakaian]; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian); kemeja; kemeja [pakaian bisnis];
kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja
formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kasual; kemeja kekesalan; kemeja kulit;
kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan;
kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja
untuk wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak gussets
[bagian dari pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel parit (pakaian);
korset menjadi pakaian dalam; kostum rakyat [pakaian]; kurta (pakaian); lacak jaket; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan
siap pakai [bagian dari pakaian]; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian renang];
manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel [pakaian];
mantel rok; masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah musim dingin [pakaian]; masker
wajah rajut berupa pakaian; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; miters [topi]; muffs [pakaian];
pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu; pakaian atletik; pakaian
basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah
untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita;
pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian
bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies
[underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dari wol;
pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian
dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam
untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan
celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen;
pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian
denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian
jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kerja;
pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian kulit
domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan
tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki;
pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian
luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi;
pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk
berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas
untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda;
pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan
rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian
renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-
anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai
untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk
kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk
dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca;
pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel)
yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak;
pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon;
pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk
bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk
memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan
anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita;
pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas,
gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi,
pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort,
pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang
menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment),
rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang menahan angin; pakaian yang
mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat
dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk
manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung,
memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain,
kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos;
kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat,
tutup kepala, topi; paramentos [pakaian]; penghangat kaki  (pakaian); penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut
[pakaian]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup wajah [pakaian], bukan untuk
tujuan medis atau sanitasi; penyangga pakaian; puncak topi; rajutan [pakaian]; rok; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana;
rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok tenis; rompi; rompi angin; rompi
bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit; rompi memancing; rompi
olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan angin; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang
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[pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung
tangan [pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan pakaian; sarung tangan untuk pakaian; selendang [pakaian];
selendang sebagai pakaian; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu untuk pakaian santai; sepatu
yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; seragam; seragam aikido; seragam atletik; seragam baseball; seragam judo;
seragam karate; seragam olahraga; seragam perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri; seragam taekwondo;
seragam untuk olahraga tempur; seragam-seragam hotel; set pendek [pakaian]; setelan pakaian formal wanita; setelan
pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; setelan rok; shift [pakaian]; slip  pakaian dalam; sriwal (pakaian); suge-gasa
[topi topi]; tali bra [bagian dari pakaian]; tali untuk bra [bagian pakaian]; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; topi;
topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi dan peci;
topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil; topi kertas
[pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga;
topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan;
topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk
bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; tubuh [pakaian]; tunik;
tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan;
ushankas [topi bulu]; wimples (pakaian)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 07:47:36
540   EtiketDID2022085195

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CIBATU MULYA V BLOK H NO.111, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40616
AGUS PRASETYONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kembang Turi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik camilan sereal; kue untuk makanan ringan; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan

dasar biji-bijian; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan
dasar kakao; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 07:49:59
540   EtiketDID2022085196

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Soso RT 003 RW 004 Ds Soso Kec Gandusari Kab Blitar, Kabupaten Blitar,
Jawa Timur, 66187

ANI NIHAYATUL MURTAFIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Terang Jaya 99
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Stik Keju; kerupuk stik ikan; kue stik bawang; stik balado===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 07:58:10
540   EtiketDID2022085197

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Sukorejo RT 03 RW 08 Ds Karangsono Kec Kanigoro Kab Blitar, Kabupaten
Blitar, Jawa Timur, 66171

ARMIASIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Balbil
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk jagung; Rempeyek; jagung, diolah; keripik jagung; marning jagung; rengginang; rengginang dari tulang ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 07:58:48
540   EtiketDID2022085198

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lingkungan Sutojayan, RT/RW 03/04 Ds. Sutojayan, Kec. Sutojayan, Kabupaten
Blitar, Jawa Timur, 66172

TITIN SULASTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INDOZINKHONG
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah-Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka;

makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; kerupuk;
kerupuk singkong; makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 08:02:52
540   EtiketDID2022085199

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Margaasih Permai Jl jati nangor 1 Blok C12 No 13, Kabupaten Bandung,
Jawa Barat, 40215

Arie Kurnia Ramdhani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HARADE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM;PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga;

ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan
perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk
perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian
atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari;
payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau
aksesoris boneka===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 08:05:17
540   EtiketDID2022085200

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Galunggung RT 01 RW 09 Ds Babadan Kec Wlingi Kab Blitar, Kabupaten Blitar,
Jawa Timur, 66184

WINDA KARTIKA WATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Griin Claude
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Griin berasal dari pembacaan kata Green yang artinya hijau; Claude berarti memiliki kemampuan bicara
yang baik
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591 Uraian Warna : Hijau, Biru, Merah, Kuning, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dan bibit-bibit tanaman; Padi-padian dan hasil-hasil pertanian,

perkebunan dan kehutanan yang tidak termasuk dalam kelas lain; Produk-produk benih pertanian; batang atas untuk
pencangkokan pohon buah; batang bawah untuk pencangkokan pohon buah; benih untuk disemai; benih untuk ditanam; benih
untuk keperluan hortikultura; benih untuk keperluan pertanian; benih untuk menanam buah dan sayuran; benih untuk
menanam sayuran; benih untuk menanam tanaman; benih-benih; biji untuk menanam buah; buah dan sayuran segar; buah
dan sayuran segar organik; hasil pertanian; umbi, bibit dan benih untuk ditanam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 08:11:28
540   EtiketDID2022085201

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Reni Jaya Baru, Jalan Jawa 2 Blok O 4 Nomor 10, RT/RW 004/006,
Pondok Benda, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15416

Deilla Andanti Nazar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Joshua Pradana S.H.,L.L.M.
Prosperity Tower Lantai 5 Unit 1 District 8, Jl. Jend. Sudirman.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kienka
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kienka = Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Coklat dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Gincu; Produk kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; air parfum; bedak; bedak

kosmetik; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bulu
mata palsu; concealer [kosmetik]; highlighter (kosmetik); kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari
fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik
untuk digunakan pada kulit; krim wajah; lipstik; make-up bedak; pembersih untuk kuas kosmetik; perekat untuk membubuhkan
bulu mata palsu; perona mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi; sabun kosmetik; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan; toner wajah
kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 08:16:17
540   EtiketJID2022085202

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Ngaringan RT 04 RW 01 Ds Ngaringan Kec Gandusari Kab Blitar, Kabupaten
Blitar, Jawa Timur, 66187

ITA ROSITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bu Rodiyah Culinary
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan katering; jasa katering; jasa restoran dan katering; katering makanan dan minuman; katering makanan dan

minuman untuk institusi; katering yang menyediakan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 08:23:06
540   EtiketDID2022085203

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Besuki RT 001 RW 001 Ds Besuki Kec. Udanawu Kab. Blitar, Kabupaten Blitar,
Jawa Timur, 66154

SANTIK PRABOWO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Alris Feed
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan makanan hewan; Bahan-bahan makanan untuk hewan; Makanan Hewan Peliharaan; Makanan Ternak; Makanan

ternak; Pelet (Makanan Ternak); bahan makanan untuk hewan ternak; kios pakan untuk hewan; konsentrat untuk pakan
ternak; makanan hewan peliharaan; makanan ternak; makanan untuk hewan; minuman untuk hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 08:23:40
540   EtiketJID2022085204

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raden Rangga Kencana No. 72 RT 002 RW 008 Kelurahan Cibaduyut
Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, 40236

Andreas Kurniawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KSE SKIN EXPERT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Hanya sebuah Penamaan
591 Uraian Warna : Abu-abu dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis RNA atau DNA untuk diagnosis dan prognosis kanker; Apotek; Budidaya Bunga; Budidaya jamur; Chiropractic;

Dokter gigi; Jasa Layanan kesehatan Rumah Terapi untuk mengobati penyakit dimana pasien dapat mengobati dirinya sendiri
dirumah dengan cara metode pengobatan terapi manual rasional empiris dengan penggabungan 3 spesialistik ortopedi,
neurologi, dan hematologi sehingga kesembuhan bisa dirasakan pasien secara holistik dan pemulihan spontan; Jasa Operasi
katarak mata; Jasa Penyembuhan mata; Jasa Psikolog; Jasa Tambak Ikan Gurame; Jasa advis mengenai diet dan konsultasi
kesehatan di bidang nutrisi, makanan, hidrasi tubuh, kesejahteraan fisik dan psikologis; Jasa bedah plastik; Jasa bidan; Jasa
budidaya ikan; Jasa fisioterapi; Jasa informasi dan konsultasi pertanian terkait dengan praktik agrikultur dan pertanian
(farming), yaitu, jasa terkait dengan pemilihan benih, penanaman tanaman, dan penerapan bahan kimia pertanian dan pupuk
untuk produksi tanaman; Jasa inseminasi buatan; Jasa keperawatan; Jasa konsultasi kesehatan di bidang gizi, pangan,
hidrasi tubuh, kesejahteraan jasmani dan rohani serta jasa konsultasi kesehatan di bidang gizi, pangan, hidrasi tubuh,
kesejahteraan jasmani dan rohani; Jasa konsultasi kesehatan mengenai Ibu, bayi dan anak-anak; Jasa konsultasi pertanian,
termasuk jasa konsultasi pertanian yang disediakan lewat internet; Jasa konsultasi yang berhubungan dengan perawatan
mulut/oral care; Jasa layanan perawatan kesehatan melalui terapi di rumah terapi; Jasa make-up; Jasa nasehat yang
berhubungan dengan diet.; Jasa pelayanan rumah bersalin; Jasa pemberian nasehat terkait kesehatan dan kesejahteraan;
Jasa pemberian saran sehubungan dengan obat-obatan China; Jasa penyediaan advis/saran dalam bidang medis dan nutrisi.;
Jasa perawatan bayi dan anak-anak; Jasa perawatan hewan peliharaan; Jasa perawatan kesehatan; Jasa perawatan
kesehatan intra-oral; Jasa perawatan kulit; Jasa perkebunan kelapa sawit; Jasa pijat; Jasa rias pengantin; Jasa rumah
keperawatan geriatri; Jasa spa kesehatan; Jasa tes psikologis termasuk jasa penilaian tes dan melaporkan setelahnya jasa
informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; Jasa-jasa dibidang
evakuasi medis, pertolongan medis; Klinik Mata; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Komunitas pendonor darah; Konseling yang
berkaitan dengan terapi manual rasional empiris dengan penggabungan 3 spesialistik Ortopedi, Neurologi, dan Hematologi
secara holistik; Layanan Creambath; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin; Layanan bantuan bedah; Layanan
bantuan medis; Layanan bantuan medis yang berupa informasi medis yang diberikan untuk dan antara profesional medis
melalui Internet dan jaringan komputer global melalui penggunaan gambar medis yang diarsip dan sistem penyimpanan dan
pencarian data; Layanan blow rambut; Layanan informasi yang berkaitan dengan peternakan; Layanan klinik medis yang
menyediakan obat-obatan China, perawatan kesehatan sehubungan dengan obat-obatan China; Layanan konseling di bidang
kesehatan, kebugaran, dan nutrisi yang disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; Layanan konsultasi
dan konseling dalam bidang obat pencegahan; Layanan konsultasi di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet,
dan pengelolaan berat badan; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan peternakan; Layanan mandi Turki; Layanan
pengawasan di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan; Layanan pengelolaan
berat badan, yaitu, menyediakan program penurunan berat badan dan pemeliharaan berat badan; Layanan perawatan bulu
mata palsu; Layanan perawatan bungkus tubuh thalasso; Layanan perawatan kesehatan; Layanan perawatan kulit; Layanan
perawatan lanjut usia [layanan medis dan keperawatan]; Layanan perencanaan diet pengurangan berat badan; Layanan
pertanian, akuakultur, hortikultura, dan kehutanan; Layanan pijat relaksasi; Layanan seni menghias kuku; Layanan sinar-X;
Layanan spa (Colon hydrotherapy); Layanan spa (Colonic Irrigation); Layanan sulam alis; Layanan sulam bibir; Layanan sulam
garis mata; Layanan teknisi sinar-X; Layanan totok wajah; Layanan tukang cukur; Memberikan informasi di bidang kebugaran
jiwa; Memberikan informasi di bidang kesehatan; Memberikan informasi di bidang kesehatan (wellness); Memberikan
informasi di bidang manajemen berat badan; Memberikan informasi di bidang nutrisi; Memberikan informasi kesehatan;
Memberikan informasi medis atau terapeutik, dan layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan ini;
Menyediakan berita mengenai acara yang berkaitan dengan medis dan kesehatan melalui Internet; Menyediakan informasi
dan analisis kesehatan yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit dan profesional medis;
Menyediakan informasi di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan;
Menyediakan informasi melalui Internet dalam bidang perawatan kesehatan, yaitu, menyediakan berita dan informasi
mengenai topik yang berkaitan dengan perawatan kesehatan kepada pelanggan seperti dokter dan profesi perawatan
kesehatan lainnya; Menyediakan informasi melalui situs web, yaitu, informasi tentang pengelolaan berat badan; Menyediakan
informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web untuk pemegang polis asuransi jiwa dan
kesehatan; Ngeluku (Membajak Sawah); Pelayanan keperawatan medis; Pemberian bantuan medis; Pemeriksaan X-ray untuk
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keperluan medis; Pengujian kebugaran.; Pengujian medis, diagnosis medis, pembedahan, dan perawatan medis dengan
pemantauan jarak jauh atau operasi jarak jauh dengan peralatan dan instrumen medis atau kedokteran hewan; Penyebaran
pupuk dan bahan kimia untuk pertanian lain dari udara dan di permukaan tanah; Penyediaan fasilitas-fasilitas untuk mandi
matahari; Penyediaan mandi uap panas; Penyewaan bidet; Penyewaan fasilitas sanitasi; Penyewaan peralatan dan instrumen
medis atau kedokteran hewan; Perawatan beristirahat [layanan medis dan keperawatan]; Perawatan kebersihan dan
kecantikan bagi manusia; Perawatan kecantikan; Perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan;
Peternakan; Pijat Bali; Pijat Burma; Pijat ala Hawaii; Pijat ala Thailand; Pusat kesehatan; Pusat kesehatan medis; Retret
kesehatan; Ronce (Mengarang Bunga); Rumah perawatan; Rumah perawatan untuk orang lanjut usia; Rumah sakit; Rumah
sakit Ibu dan Anak; Rumah sakit hewan                                                                                                                                     ;
Rumah sakit jasa pembuahan dalam tabung; Rumah sakit kekhususan; Rumah sakit umum; Rumah sakit untuk pemulihan;
Rumah yang digunakan untuk pemulihan pasien setelah sakit; Salon perawatan kulit; Salon untuk muslimah; Skrining DNA
untuk keperluan medis; Terapi Ayurvedic; Terapi Bermain; Terapi Bermain dengan metode tidak langsung; Terapi bermain
yang dapat diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa dengan media mainan; Terapi meditasi; Tes diagnostik medis atau uji
laboratorium klinis; akupresur; akupunktur; analisis medis untuk diagnosis dan perawatan orang; analisis perilaku untuk
keperluan medis; asuhan keperawatan; bantuan dokter hewan; bantuan gigi; bantuan medis; bantuan medis darurat; bedah
kosmetik; bedah kosmetik dan plastik; berkebun; budidaya tanaman; chiropractic, fisioterapi, akupunktur, osteopati,
kedokteran olahraga, pijat dan layanan paramedis; desain dan pemeliharaan kebun; desain lansekap berkebun untuk orang
lain; desain lansekap dan layanan berkebun; desain lanskap; desain taman; donasi sperma; donor darah; elektrolisis kosmetik;
fisioterapi [terapi fisik]; gulma membunuh dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; hair removal dengan
elektrolisis; hama memusnahkan hortikultura; hama memusnahkan untuk budidaya; hama memusnahkan untuk kehutanan;
hama memusnahkan untuk pertanian; hama pemusnahan untuk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan; higienis
dan perawatan kecantikan untuk manusia; hortikultura; implantasi rambut; informasi medis; informasi yang berkaitan dengan
pijat; informasi, nasihat dan konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; jasa
akuakultur; jasa akuakultur, yaitu, layanan pertanian hidroponik; jasa analisis laboratorium yang berkaitan dengan perawatan
hewan; jasa aromaterapi; jasa belanja individual untuk orang lain; jasa budidaya, yaitu jasa budidaya kehidupan laut; jasa
desain bunga; jasa desain penataan bunga; jasa farmasi untuk resep kecantikan; jasa farmasi, yaitu layanan dermatologi
medis; jasa kecantikan, yaitu layanan dermatologi estetika dan layanan dermatologi kosmetik; jasa kehutanan; jasa
khitan/sunat; jasa khitan/sunat plus hypnosis; jasa klinik; jasa konsultasi kebugaran, perawatan kesehatan, diet, olahraga dan
gaya hidup; jasa konsultasi kecantikan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan pribadi (rambut, kecantikan,
kosmetik); jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan dengan terapi; jasa nasihat farmasi; jasa
pembentukan alis; jasa pemberian nasehat gizi; jasa pembibitan kuda; jasa pemijatan; jasa penata gaya pribadi; jasa penata
rias; jasa pengembangbiakan domba; jasa perawatan bungkus tubuh ganggang; jasa perawatan kesehatan dan kecantikan;
jasa perawatan kosmetik untuk rambut; jasa perawatan muka; jasa perawatan obat menghilangkan rambut; jasa perawatan
pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa perawatan rambut, pewarnaan rambut,
penataan rambut, dan pemotongan rambut; jasa perawatan tubuh; jasa pertanian; jasa pertanian, hortikultura, dan kehutanan
yang berkaitan dengan reklamasi lahan kritis industri; jasa peternakan; jasa peternakan kuda yang berkaitan dengan
pengembangbiakan kuda; jasa salon kecantikan; jasa salon kecantikan dan perawatan kecantikan; jasa sauna; jasa seorang
psikolog; jasa spa; jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk
raga dan rohani; jasa tata rias kosmetik; jasa terapi; jasa terapi dan perawatan kecantikan; jasa terapi penyembuhan; jasa tes
psikologi online; jasa waxing tubuh untuk tubuh manusia; jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; jasa-jasa
dibidang kedokteran dan kesehatan; jasa-jasa informasi ilmu kedokteran; jasa-jasa informasi mengenai pharmasi, hasil-hasil
ilmu kedokteran dan hasil-hasil darah; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; jasa-jasa penasehatan dan konsultansi ilmu
kedokteran, pharmasi, dan hasil-hasil darah; jasa-jasa penasehatan hasil panen yang berkaitan dengan pertanian dan
perkebunan; jasa-jasa penasehatan ilmu kedokteran; jasa-jasa pengujian dan penapisan (screening) ilmu kedokteran; jasa-
jasa pengujian ilmu kedokteran atas plasma darah manusia; jasa-jasa pengumpulan, pengolahan dan pengujian darah
manusia dan plasma; jasa-jasa penyanggaan pasien-pasien; jasa-jasa pusat pengumpulan peng-operasian darah dan plasma;
jasa-jasa yang terkait dengan khitan/sunat; kecantikan untuk hewan; kedokteran gigi; keperawatan, medis; klinik khitan/sunat;
konseling dan konsultasi gaya hidup untuk keperluan medis; konseling di bidang kesehatan mental dan kesejahteraan;
konseling gaya hidup; konseling genetik; konseling gizi; konseling kesehatan; konseling kesehatan masyarakat; konseling
medis; konseling medis yang berkaitan dengan stres; konseling psikologis; konseling psikologis dan gaya hidup; konseling
psikologis staf; konseling yang berkaitan dengan psikologi holistik dan terapi okupasi; konseling yang berkaitan dengan terapi
okupasi; konsultasi bantuan medis yang diberikan oleh dokter dan tenaga medis khusus lainnya; konsultasi di bidang
kosmetik; konsultasi di bidang nutrisi; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi di bidang pertanian,
hortikultura dan kehutanan; konsultasi disediakan melalui Internet di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi
farmasi; konsultasi gizi; konsultasi gizi dan diet; konsultasi kecantikan; konsultasi kejiwaan; konsultasi kesehatan; konsultasi
make-up dan layanan aplikasi; konsultasi medis; konsultasi medis dan farmasi; konsultasi medis untuk memilih kursi roda
yang sesuai, toilet, kerekan untuk kaum disabilitas, alat bantu jalan dan tempat tidur; konsultasi medis yang berkaitan dengan
gangguan pendengaran; konsultasi medis, obat-obatan dan farmasi; konsultasi naturopati; konsultasi online dan layanan
konsultasi terkait dengan pertanian dan bertani, peternakan, hortikultura dan kehutanan; konsultasi perawatan kesehatan di
bidang terapi okupasi; konsultasi pertanian; konsultasi profesional di bidang penilaian risiko kesehatan, nutrisi, makanan,
hidrasi tubuh dan kesejahteraan fisik dan psikologis, termasuk advis mengenai diet; konsultasi profesional di bidang pupuk
dan persiapan pertanian lainnya; konsultasi profesional di bidang teknologi medis, bedah medis dan ortopedi; konsultasi
psikologis; konsultasi psikologis dan medis; konsultasi teknis di bidang memberi makan dan memelihara ikan, udang, dan
kehidupan laut lain yang dibudidayakan di pertanian; konsultasi terkait penanaman pohon; konsultasi yang berkaitan dengan
budidaya tanaman; konsultasi yang berkaitan dengan desain lansekap; konsultasi yang berkaitan dengan hortikultura;
konsultasi yang berkaitan dengan penanaman pohon, hortikultura, dan jasa desain lansekap; konsultasi yang berkaitan
dengan perawatan kecantikan; konsultasi yang berkaitan dengan pertanian; konsultasi yang berkaitan dengan produk farmasi
dan medis; konsultasi yang berkaitan dengan psikologi integral; konsultasi yang berkaitan dengan tes pendengaran; kontrol
gulma; layanan ahli kacamata; layanan ahli kecantikan; layanan analisis dan perawatan medis yang berkaitan dengan
perawatan pasien; layanan analisis kosmetik untuk menentukan kosmetik yang paling tepat untuk digunakan dengan bentuk
wajah dan warna kulit seseorang; layanan analisis laboratorium yang berkaitan dengan perawatan orang; layanan analisis
medis untuk diagnosis dan prognosis kanker; layanan analisis medis untuk diagnosis kanker; layanan analisis medis untuk
tujuan diagnostik dan perawatan yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis medis untuk tujuan diagnostik
yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis medis untuk tujuan perawatan yang disediakan oleh
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laboratorium medis; layanan analisis medis yang berkaitan dengan perawatan orang; layanan analisis medis yang berkaitan
dengan perawatan orang yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis medis yang berkaitan dengan perawatan
pasien; layanan aplikasi make-up; layanan apotek apotek; layanan aromaterapi; layanan bank darah; layanan bank darah tali
pusat; layanan bank jaringan manusia; layanan bank mata; layanan bank sel induk; layanan bank sperma; layanan bantuan
keperawatan di rumah; layanan berkebun dan memotong rumput; layanan bidan; layanan budidaya tanaman; layanan
chiropraktik hewan; layanan chiropraktik seluler; layanan chiropraktik untuk anak-anak; layanan chiropraktik untuk hewan;
layanan chiropraktik untuk individu dengan penyakit kronis; layanan chiropraktik untuk orang dewasa; layanan cryosauna;
layanan cryotherapy; layanan dari dokter homeopati; layanan dermatologi; layanan dermatologis untuk merawat kondisi kulit;
layanan diagnosis penyakit; layanan diagnosis psikologis; layanan diagnostik medis; layanan diagnostik medis [pengujian dan
analisis]; layanan diagnostik medis dan bedah; layanan dokter; layanan dokter gigi; layanan donasi sperma manusia; layanan
drainase limfatik; layanan ekstensi bulu mata; layanan elektrolisis dan obat menghilangkan rambut; layanan evaluasi medis;
layanan evaluasi medis untuk pasien yang menerima rehabilitasi untuk tujuan memandu pengobatan dan menilai efektivitas;
layanan flebotomi; layanan ginekologi; layanan hair removal dan reduksi permanen; layanan hair removal pribadi; layanan
informasi medis dan kedokteran hewan yang disediakan melalui Internet; layanan informasi medis disediakan melalui Internet;
layanan informasi terkait lensa kontak dan kacamata; layanan informasi veteriner disediakan melalui Internet; layanan
inseminasi buatan; layanan inseminasi buatan untuk hewan; layanan kebersihan gigi; layanan kebidanan; layanan kebidanan
dan ginekologi; layanan kebugaran (wellness) perusahaan, yaitu, memberikan bantuan dan konsultasi kepada klien
perusahaan untuk membantu karyawan mereka membuat perubahan kesehatan, kebugaran (fitness), kebugaran (wellness)
dan nutrisi/gizi dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk meningkatkan kesehatan dalam sifat/yang bersifat layanan
konsultasi kebugaran (wellness) dan kesehatan terkait; layanan kecantikan; layanan kecantikan dan perawatan rambut;
layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan kedokteran gigi; layanan kedokteran gigi hewan; layanan kedokteran gigi
kosmetik; layanan kedokteran gigi sedasi; layanan kedokteran hewan; layanan kedokteran hewan dan memberikan informasi
yang berkaitan dengannya; layanan kejiwaan; layanan kemoterapi; layanan keperawatan anak; layanan keperawatan geriatri;
layanan kesehatan mental; layanan kesehatan, yaitu, layanan untuk memungkinkan pengendalian (management) yang efektif
dari satu atau lebih kondisi kronis; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan klinik gigi; layanan klinik kesehatan;
layanan klinik medis; layanan klinik medis keliling; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konseling di bidang
kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; layanan konseling di bidang kesehatan, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness), yaitu,
pelatihan kesehatan yang dipersonalisasi dan dukungan perubahan perilaku; layanan konseling di bidang pengurangan berat
badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan; layanan konseling medis individual yang diberikan kepada pasien;
layanan konseling psikologis di bidang olahraga; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan produk biofarmasi;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan
dengan produk medis; layanan konsultasi dan informasi yang disediakan melalui Internet yang berkaitan dengan produk
farmasi; layanan konsultasi dan konsultasi nutrisi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pengendalian
gulma, hama dan hama di bidang pertanian, hortikultura, dan kehutanan; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan penggunaan perawatan non-kimia untuk pertanian berkelanjutan dan hortikultura; layanan konsultasi dan konsultasi
yang berkaitan dengan penggunaan pupuk di pertanian, hortikultura dan kehutanan; layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan penggunaan pupuk kandang di pertanian, hortikultura dan kehutanan; layanan konsultasi dan konsultasi
yang berkaitan dengan penggunaan pupuk pertanian dan hortikultura; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan pertanian, hortikultura, dan kehutanan; layanan konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan tata
rambut; layanan konsultasi di bidang irigasi dan pemupukan; layanan konsultasi di bidang kesehatan; layanan konsultasi di
bidang tata rias; layanan konsultasi diet; layanan konsultasi kecantikan; layanan konsultasi laktasi; layanan konsultasi rias
online; layanan konsultasi rias yang disediakan secara online atau langsung; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan nutrisi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengendalian berat
badan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penurunan berat badan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
peralatan dan instrumen medis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan perawatan kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kulit; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan perawatan rambut; layanan konsultasi yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan koreksi penglihatan
laser; layanan kosmetik; layanan laboratorium medis untuk analisis sampel darah yang diambil dari pasien; layanan
laboratorium medis untuk analisis sampel yang diambil dari pasien; layanan laser hair removal; layanan mandi hewan
peliharaan; layanan manikur dan pedikur; layanan medis dan bedah; layanan medis dan kedokteran hewan; layanan medis
dan kesehatan yang berkaitan dengan DNA, genetika, dan pengujian genetik; layanan medis dan perawatan kesehatan;
layanan medis dan perawatan untuk orang tua; layanan medis di bidang diabetes; layanan medis di bidang fertilisasi in vitro;
layanan medis di bidang nefrologi; layanan medis di bidang onkologi; layanan medis di bidang perawatan nyeri kronis; layanan
medis di bidang radiologi dan kedokteran nuklir; layanan medis untuk perawatan kanker kulit; layanan medis yang berkaitan
dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan darah manusia; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan,
perawatan dan pemrosesan darah manusia, darah tali pusat, sel manusia, sel punca dan sumsum tulang; layanan medis yang
berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan darah tali pusat; layanan medis yang berkaitan dengan
pengangkatan, perawatan dan pemrosesan sel induk; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan
pemrosesan sel manusia; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan sumsum tulang;
layanan mematok tulang; layanan memotong rumput; layanan mengepang rambut; layanan microblading; layanan
mikrodermabrasi; layanan obat menghilangkan rambut; layanan oftalmologi; layanan operasi penglihatan laser; layanan
optometri; layanan ortodontik; layanan panggilan rumah medis; layanan panti jompo; layanan pas alat bantu dengar; layanan
patologi yang berkaitan dengan perawatan orang; layanan pedikur; layanan pejantan dan pembiakan untuk anjing; layanan
pejantan dan pembiakan untuk hewan; layanan pejantan dan pembiakan untuk kuda; layanan pejantan dan pembibitan untuk
hewan peliharaan; layanan pejantan dan pembibitan untuk kucing; layanan pejantan dan pembibitan untuk ternak; layanan
pejantan untuk hewan; layanan pejantan untuk kuda; layanan pejantan untuk ternak; layanan pelurusan rambut; layanan
pemandian umum untuk keperluan kebersihan; layanan pemantauan jantung transtelephone; layanan pembiakan anjing;
layanan pembibitan pohon; layanan pembibitan tanaman; layanan pemeriksaan medis; layanan pemesanan salon kecantikan
untuk orang lain; layanan pemuliaan babi; layanan pemuliaan kucing; layanan pemuliaan ternak; layanan pemuliaan untuk
hewan peliharaan; layanan pemupukan in vitro; layanan pemupukan in vitro untuk hewan; layanan pemutihan gigi; layanan
penataan rambut dan salon kecantikan; layanan pencelupan alis; layanan pencelupan bulu mata; layanan pencitraan medis;
layanan pengencangan kulit laser; layanan pengendalian hama untuk akuakultur; layanan pengendalian hama untuk
hortikultura; layanan pengendalian hama untuk kehutanan; layanan pengendalian hama untuk pertanian; layanan
pengendalian hama untuk pertanian, akuakultur, hortikultura, dan kehutanan; layanan pengendalian hama untuk pertanian,
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hortikultura atau kehutanan; layanan pengeriting bulu mata; layanan pengeriting rambut; layanan pengobatan alternatif;
layanan pengobatan homeopati; layanan pengobatan olahraga; layanan pengujian mamografi; layanan pengujian medis untuk
evaluasi kebugaran; layanan pengujian medis yang berkaitan dengan diagnosis dan perawatan penyakit; layanan pengujian
psikologis; layanan penilaian dan pemeriksaan psikologis; layanan penilaian kesehatan; layanan penilaian kesehatan individu;
layanan penilaian psikologis; layanan penitipan siang hari klinik medis untuk anak-anak yang sakit; layanan penyamakan
airbrush; layanan penyamakan airbrush untuk tubuh manusia; layanan penyamakan kulit airbrush; layanan penyamakan kulit
kosmetik untuk manusia; layanan penyaringan kesehatan di bidang asma; layanan penyaringan kesehatan di bidang sleep
apnea; layanan penyaringan kesehatan mental; layanan penyaringan kolonoskopi; layanan penyaringan medis di bidang
apnea tidur; layanan penyaringan medis di bidang asma; layanan penyaringan medis yang berkaitan dengan penyakit
kardiovaskular; layanan penyaringan obat pra-kerja; layanan penyaringan osteoporosis; layanan penyaringan penggunaan
narkoba; layanan penyaringan vaskular; layanan penyaringan visi; layanan penyembuhan reiki; layanan penyemprotan
penyemprotan; layanan penyesuaian lensa kontak dan lensa kacamata; layanan penyesuaian lensa optik; layanan perawatan
anjing; layanan perawatan bedah; layanan perawatan body wrap minyak; layanan perawatan bungkus coklat tubuh; layanan
perawatan bungkus lumpur; layanan perawatan bungkus selulit; layanan perawatan bungkus tanah liat; layanan perawatan
bungkus tubuh herbal; layanan perawatan bungkus tubuh parafin; layanan perawatan bungkus tubuh pelangsing; layanan
perawatan bungkus tubuh rumput laut; layanan perawatan ekstensi bulu mata; layanan perawatan ekstensi rambut; layanan
perawatan gigi keliling; layanan perawatan halaman; layanan perawatan kecanduan; layanan perawatan kecantikan; layanan
perawatan kecantikan disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan kecantikan terutama untuk bulu mata; layanan
perawatan kecantikan untuk hewan; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan; layanan perawatan kesehatan dan
kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium, salon tata rambut dan panti pijat; layanan perawatan
kesehatan rumah; layanan perawatan kesehatan untuk membantu individu untuk berhenti merokok; layanan perawatan
kesehatan untuk mengobati kanker; layanan perawatan kesehatan untuk mengobati penyakit Alzheimer; layanan perawatan
kesehatan yang dikelola; layanan perawatan kesehatan yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan kesehatan,
yaitu, program kebugaran (wellness) dan pencegahan, program pengendalian (management) perawatan kesehatan, program
pengendalian (management) penyakit dan program pengendalian (management) kondisi medis; layanan perawatan
kesehatan, yaitu, program kesehatan yang terdiri dari aturan diet; layanan perawatan kesuburan manusia; layanan perawatan
kosmetik; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah dan rambut; layanan
perawatan kuku; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan perawatan medis yang disediakan
oleh spa kesehatan; layanan perawatan pembungkus payudara; layanan perawatan penarikan untuk pecandu; layanan
perawatan rambut; layanan perawatan selulit; layanan perawatan tanaman; layanan perawatan tangguh dalam sifat bantuan
keperawatan; layanan perawatan tangguh dalam sifat bantuan perawatan di rumah; layanan perawatan tubuh kosmetik;
layanan perawatan tubuh kosmetik yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan wajah; layanan perawatan wajah
dan tubuh; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik; layanan peremajaan kulit dengan laser; layanan perlebahan lebah;
layanan perming bulu mata; layanan pertanian serangga; layanan pertanian ternak; layanan pertanian, hortikultura dan
kehutanan; layanan pewarnaan alis; layanan pewarnaan bulu mata; layanan pewarnaan rambut; layanan pijat kaki; layanan
pijat refleksi; layanan pijat shiatsu; layanan psikologi individu dan kelompok; layanan psikoterapi dan terapi okupasi; layanan
psikoterapis; layanan pusat kesehatan; layanan rawat jalan dan rawat inap; layanan reboisasi; layanan rumah istirahat;
layanan rumah kaca; layanan rumah konvensional; layanan rumah sakit; layanan rumah sakit hewan peliharaan; layanan
salon airbrush tanning; layanan salon kecantikan; layanan salon kecantikan hewan peliharaan; layanan salon kecantikan untuk
manusia; layanan salon kuku; layanan salon kuku (nail shops); layanan salon penataan rambut; layanan salon penataan
rambut untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan salon perawatan kulit; layanan salon rambut; layanan salon rambut (hair
shops); layanan salon rambut untuk anak-anak; layanan salon rambut untuk anggota layanan militer; layanan salon rambut
untuk pria; layanan salon rambut untuk wanita; layanan salon rambut untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan salon seni
menghias kuku (nail art shops); layanan salon tanning; layanan sanatorium; layanan sauna; layanan sedot lemak; layanan
semprot tanning salon; layanan skrining diabetes; layanan skrining hepatitis; layanan skrining kanker paru-paru; layanan
skrining kanker payudara; layanan skrining kanker prostat; layanan skrining kanker serviks; layanan skrining kanker testis;
layanan skrining kanker usus; layanan skrining tekanan darah; layanan solarium; layanan spa; layanan spa kesehatan untuk
kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang
ditawarkan di resor kesehatan; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan
layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan spa sehari; layanan suntanning
buatan; layanan tato alis; layanan tato kosmetik; layanan telemedicine; layanan terapi; layanan terapi bekam; layanan terapi
cahaya; layanan terapi insomnia; layanan terapi kecantikan; layanan terapi suara dan bicara; layanan threading alis; layanan
tukang cukur; layanan tusuk gigi kosmetik; layanan tusuk jarum medis; layanan visagists; layanan waxing tubuh; layanan
wisata medis dalam sifat perawatan gigi, layanan medis dan bedah; layanan wisata medis menjadi pengaturan perawatan
medis di negara lain; layanan yang diberikan oleh ahli gizi; mandi hidroterapi; manikur; meditasi untuk kesehatan; melakukan
pemeriksaan medis; melakukan penapisan untuk faktor risiko penyakit kardiovaskular; melakukan penilaian dan pemeriksaan
psikologis; memberikan evaluasi dan konsultasi kebugaran (wellness); memberikan informasi di bidang kedokteran;
memberikan informasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan; memberikan informasi di bidang konseling dan perawatan
psikologis; memberikan informasi di bidang ortodontik; memberikan informasi di bidang penataan rambut; memberikan
informasi di bidang pencegahan kanker, skrining, diagnosis dan perawatan; memberikan informasi gizi tentang makanan untuk
keperluan penurunan berat badan medis; memberikan informasi gizi tentang minuman untuk keperluan penurunan berat
badan medis; memberikan informasi kepada pasien di bidang pemberian obat-obatan; memberikan informasi kesehatan
melalui situs web; memberikan informasi kesehatan mental dan kebugaran; memberikan informasi medis; memberikan
informasi medis di bidang dermatologi; memberikan informasi medis di bidang geriatri; memberikan informasi medis di bidang
penurunan berat badan; memberikan informasi medis melalui situs web; memberikan informasi melalui internet di bidang
diabetes; memberikan informasi mengenai identifikasi tanaman dan bunga untuk keperluan hortikultura; memberikan informasi
on-line yang berkaitan dengan pencegahan penyakit jantung dan stroke; memberikan informasi online tentang layanan medis;
memberikan informasi perawatan kesehatan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi perawatan kesehatan
melalui sarana elektronik; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon; memberikan informasi perawatan
kesehatan melalui telepon dan Internet; memberikan informasi tentang berkebun; memberikan informasi tentang fasilitas
mandi Turki; memberikan informasi tentang fasilitas pemandian umum; memberikan informasi tentang kecantikan;
memberikan informasi tentang pertanian, hortikultura, dan layanan kehutanan; memberikan informasi tentang suplemen
makanan dan nutrisi; memberikan informasi terkait chiropractic; memberikan informasi terkait dengan hama pemusnahan
untuk pertanian, hortikultura, dan kehutanan; memberikan informasi terkait dengan panduan diet dan nutrisi; memberikan

Halaman 614 dari 1015



informasi terkait dengan suplemen makanan dan gizi; memberikan informasi terkait layanan penataan rambut dan salon
kecantikan; memberikan informasi terkait layanan produk medis; memberikan informasi terkait layanan salon kecantikan;
memberikan informasi terkait moksibusi; memberikan informasi terkait pembiakan hewan; memberikan informasi terkait
pembunuhan gulma; memberikan informasi terkait penanaman pohon taman; memberikan informasi terkait penggunaan
pupuk; memberikan informasi terkait penyebaran pupuk; memberikan informasi terkait penyebaran pupuk dan bahan kimia
pertanian melalui udara dan permukaan; memberikan informasi terkait penyewaan peralatan pertanian; memberikan informasi
terkait perawatan kebun atau bunga; memberikan informasi untuk koordinator program kebugaran (wellness); memberikan
informasi yang berhubungan dengan layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan akupunktur; memberikan informasi yang berkaitan dengan kedokteran gigi; memberikan informasi yang berkaitan
dengan layanan asuhan keperawatan; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan kesehatan hewan; memberikan
informasi yang berkaitan dengan layanan medis; memberikan informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik;
memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan medis; memberikan informasi yang berkaitan
dengan penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur; memberikan informasi
yang berkaitan dengan penyewaan mesin pemotong rumput; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan
tanaman pot; memberikan informasi yang berkaitan dengan perawatan sendi yang terkilir, keseleo atau patah tulang;
memberikan informasi yang berkaitan dengan persiapan dan pengeluaran obat-obatan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan pijat tradisional Jepang; memberikan informasi yang berkaitan dengan pijatan; memberikan saran di bidang
kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; memberikan saran medis di bidang dermatologi; memberikan saran medis di
bidang geriatri; memberikan saran medis di bidang penurunan berat badan; membuat reservasi salon kecantikan untuk orang
lain; memotong rambut; menenun rambut; menganalisis komposisi tubuh manusia atau hewan untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; mengatur reservasi layanan spa; menyediakan fasilitas bak mandi air panas; menyediakan fasilitas mandi
Turki; menyediakan fasilitas pemandian umum; menyediakan fasilitas perawatan jangka panjang; menyediakan fasilitas
rehabilitasi fisik; menyediakan fasilitas rehabilitasi mental; menyediakan fasilitas sauna; menyediakan informasi dalam bidang
kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; menyediakan informasi daring terkait kesehatan dan
kebugaran; menyediakan informasi daring terkait kesehatan dan kebugaran untuk pemegang polis asuransi jiwa dan
kesehatan; menyediakan informasi di bidang layanan medis, layanan klinik medis, rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran
gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan medis; menyediakan informasi dibidang kesehatan, kebugaran, dan
nutrisi; menyediakan informasi kecantikan atau estetika; menyediakan informasi medis di bidang pengobatan medis terkait
kosmetik; menyediakan informasi mengenai penggunaan dan pemilihan kosmetik, produk-produk perawatan pribadi, dan
perawatan kecantikan melalui internet; menyediakan informasi online tentang layanan pertanian dan bertani, peternakan,
hortikultura dan kehutanan; menyediakan informasi online tentang pertanian, hortikultura, dan layanan kehutanan;
menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web; menyediakan layanan kebugaran
(wellness); menyediakan layanan kesehatan dan kebugaran (wellness), yaitu, penilaian pribadi, rutinitas yang dipersonalisasi,
jadwal perawatan, evaluasi kebugaran (fitness), dan konseling; menyediakan layanan pelatihan kesehatan; menyediakan
layanan pengendalian (management) perawatan kesehatan, yaitu, pengendalian (management) perawatan kronis;
menyediakan layanan perawatan penghentian merokok; menyediakan layanan program penurunan berat badan; menyediakan
layanan skrining kanker; menyediakan panci tempat tidur untuk pasien dalam lingkungan rumah sakit; menyediakan
pemandian umum untuk keperluan sanitasi; menyediakan rumah pemandian; menyediakan terapi laser untuk mengobati
kondisi medis; menyediakan toilet portabel untuk acara-acara; merangkai bunga; merek binatang; microblading; moksibusi;
naturopati; operasi; operasi hewan; operasi plastik; operasi pohon; osteopati; panduan diet dan nutrisi; parafango
membungkus layanan perawatan; pas anggota tubuh buatan; pekerjaan yang berhubungan dengan terapi; pelayanan medis;
peletakan halaman; peletakan rumput; peletakan rumput buatan; peletakan tanah; pemasangan kacamata; pemasangan lensa
kontak; pemasangan perangkat ortopedi; pemasangan perangkat prostetik; pemasangan tungkai tiruan, perangkat prostetik
dan prostesis; pemberian perawatan psikologis; pemberian saran psikologis; pembiakan binatang; pembinaan psikologis,
konseling dan terapi; pembuatan karangan bunga; pembunuhan gulma; pembunuhan gulma untuk pertanian, hortikultura dan
kehutanan; pemeriksaan fisik; pemeriksaan kesehatan; pemeriksaan pap ginekologis; pemicu titik pijat; pemijatan; penanaman
pohon; penanaman pohon kebun; penanaman pohon untuk tujuan penyeimbangan karbon; penanaman pohon, hortikultura,
dan jasa desain lansekap; penataan rambut; pengangkatan laser dari varises; pengeluaran obat-obatan; penggantian rambut;
penghancuran parasit untuk pertanian, hortikultura dan kehutanan; penghancuran parasit, hama pemusnahan dan
pembunuhan gulma untuk pertanian, hortikultura dan kehutanan; penghapusan laser jamur kuku; penghapusan laser spider
veins; penghapusan laser tato; pengobatan dislokasi sendi, keseleo atau patah tulang; pengobatan dislokasi sendi, keseleo
atau patah tulang [judo-seifuku]; pengobatan dislokasi sendi, keseleo, patah tulang atau sejenisnya (judo-seifuku); pengobatan
homeopati [layanan pengobatan alternatif]; pengobatan homeopati [layanan pengobatan komplementer]; pengujian genetik
hewan untuk tujuan diagnostik atau perawatan; pengujian genetik untuk tujuan medis; pengujian kejiwaan; pengujian
kepribadian untuk tujuan psikologis; pengujian medis; pengujian medis untuk tujuan diagnostik atau perawatan; pengujian
narkoba terhadap para peserta olahraga untuk penggunaan zat-zat yang meningkatkan kinerja secara ilegal atau terlarang;
pengujian narkoba untuk penyalahgunaan zat; pengumpulan dan pelestarian darah manusia; penilaian risiko kesehatan;
penyaringan alkohol untuk keperluan medis; penyaringan obat, alkohol dan DNA untuk keperluan medis; penyebaran
informasi mengenai jasa-jasa tersebut diatas melalui suatu jaringan komputer global; penyebaran pupuk; penyebaran pupuk
dan bahan kimia pertanian lainnya; penyebaran pupuk dan bahan kimia pertanian melalui udara dan permukaan; penyebaran
pupuk di udara; penyediaan informasi farmasi; penyediaan informasi kesehatan; penyediaan informasi medis; penyediaan
informasi medis dari situs web; penyediaan informasi medis sehubungan dengan perawatan kesehatan; penyediaan informasi
secara on-line dalam bidang perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; penyediaan informasi tentang pengurangan karbon
dioksida dan emisi gas rumah kaca lainnya melalui proses pertanian via situs web; penyediaan informasi terkait gizi;
penyediaan informasi, termasuk online, tentang perawatan kesehatan dan kebersihan untuk manusia atau hewan.;
penyediaan layanan penilaian risiko psikologis dan informasi yang berkaitan dengan modifikasi perilaku dan manajemen stres;
penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; penyediaan rumah mandi; penyemprotan insektisida
untuk hortikultura; penyemprotan insektisida untuk kehutanan; penyemprotan insektisida untuk keperluan pertanian,
hortikultura dan kehutanan; penyemprotan insektisida untuk pertanian; penyemprotan produk perlindungan tanaman untuk
keperluan pertanian; penyewaan alat diagnostik medis ultrasonik; penyewaan alat pencitraan medis; penyewaan alat-alat
penghilang rambut; penyewaan alat-alat pertanian; penyewaan hewan untuk keperluan berkebun; penyewaan instalasi
sanitasi; penyewaan mesin dan alat-alat untuk salon kecantikan, salon estetika atau tempat pangkas rambut; penyewaan
mesin dan alat-alat yang menggunakan sistem iontophoresis untuk pengobatan atau pengkodisian kulit untuk tujuan rumah
tangga; penyewaan mesin dan peralatan medis; penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau
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toko tukang cukur; penyewaan mesin pemotong rumput; penyewaan peralatan berkebun; penyewaan peralatan dan instalasi
di bidang teknologi medis; penyewaan peralatan dan instalasi medis; penyewaan peralatan diagnostik ultrasonik; penyewaan
peralatan gigi; penyewaan peralatan medis; penyewaan peralatan medis dan perawatan kesehatan; penyewaan peralatan
memancing untuk tujuan penangkapan ikan komersial; penyewaan peralatan perawatan kulit; penyewaan peralatan perawatan
wajah untuk tujuan rumah tangga; penyewaan peralatan pertanian; penyewaan peralatan sinar-X medis; penyewaan peralatan
tata rambut; penyewaan rangkaian bunga; penyewaan robot bedah; penyewaan tempat tidur yang khusus dibuat untuk
keperluan perawatan medis; penyewaan ternak; penyewaan toilet portabel; penyewaan wastafel dapur; penyisipan microchip
subkutan ke dalam hewan peliharaan untuk tujuan pelacakan dan identifikasi; perawatan Rambut; perawatan [medis];
perawatan anjing; perawatan bungkus tubuh; perawatan di rumah-kunjungan; perawatan hewan; perawatan hewan
peliharaan; perawatan hewan ternak; perawatan higienis untuk hewan; perawatan higienis untuk manusia; perawatan kebun;
perawatan kebun atau bunga; perawatan kecantikan kaki; perawatan kesehatan; perawatan kesehatan dan kecantikan;
perawatan kesehatan dan kecantikan untuk hewan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia; perawatan
kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan; perawatan kesuburan; perawatan kucing; perawatan kuda; perawatan
kulit wajah kimia; perawatan laser kosmetik dari spider veins; perawatan laser kosmetik jamur kuku; perawatan laser kosmetik
kulit; perawatan laser kosmetik rambut yang tidak diinginkan; perawatan laser kosmetik tato; perawatan laser kosmetik untuk
pertumbuhan rambut; perawatan laser kosmetik varises; perawatan lulur; perawatan medis; perawatan medis ambulan;
perawatan medis, higienis, dan kecantikan; perawatan paliatif; perawatan pengisi injeksi untuk keperluan kosmetik; perawatan
perawatan kulit tubuh; perawatan perawatan kulit wajah; perawatan psikologis; perawatan psikososial; perencanaan dan
pengawasan diet penurunan berat badan; persewaan peralatan medis; persewaan sarang lebah; persewaan tanaman pot;
persewaan wastafel; persiapan dan pengeluaran obat; persiapan laporan psikologis; persiapan laporan yang berkaitan dengan
masalah medis; persiapan laporan yang berkaitan dengan masalah perawatan kesehatan; persiapan profil psikologis;
persiapan profil psikologis untuk keperluan medis; persiapan resep di apotek; persiapan resep oleh apoteker; pertamanan;
pertamanan (landscaping) dan perawatan kebun-kebun; pijat amatsu; pijat anjing; pijat aromaterapi; pijat ashiatsu; pijat
ayurvedic; pijat batu panas; pijat cangkang lava panas; pijat dan pijat terapi Shiatsu; pijat drainase limfatik; pijat jaringan
dalam; pijat kehamilan; pijat kuda; pijat lomilomi; pijat menggunakan kursi; pijat olahraga; pijat prenatal; pijat refleksi; pijat
shiatsu; pijat swedia; pijat terapi; pijat tradisional Cina; pijat tradisional Jepang; psikoterapi; rawat inap; rehabilitasi fisik;
rehabilitasi pasien kecanduan narkotika; rehabilitasi pasien yang kecanduan alkohol; rehabilitasi pasien yang kecanduan
narkoba; rehabilitasi pecandu; rehabilitasi untuk pasien penyalahgunaan zat; restorasi habitat hutan; restorasi rambut; rumah
khitan/sunat; salon estetika; salon kecantikan; salon kuku (nail bar); salon penataan rambut; salon penyamakan dan layanan
solarium; saran diet; saran farmasi; saran medis untuk individu penyandang cacat; saran pertanian; saran pertanian yang
berkaitan dengan praktik pertanian regeneratif; saran yang berkaitan dengan alergi; sauna, pemandian, layanan pijat dan
terapi; seeding udara; sepatu kuda dan memelihara kuku kuda [layanan pengangkut barang]; skrining medis; skrining medis
yang berkaitan dengan jantung; skrining obat untuk keperluan medis; tata rambut; tato; tato binatang peliharaan untuk tujuan
identifikasi; terapi akupresur; terapi anak berkebutuhan khusus; terapi anti-merokok; terapi bantuan hewan; terapi berbicara;
terapi fisik; terapi moksibusi; terapi musik; terapi musik untuk keperluan fisik, psikologis dan kognitif; terapi okupasi dan
rehabilitasi; terapi psikologis untuk bayi; terapi reiki; terapi seni; terapi tubuh; terapi wicara dan pendengaran; tes penglihatan;
tes psikologis untuk keperluan medis; tindik badan; vermin memusnahkan untuk pertanian, hortikultura dan kehutanan, dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; waxing obat menghilangkan rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 08:29:41
540   EtiketDID2022085205

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pinang Tengah, RT/RW 03/04, Kel. Dandong, Kec. Srengat, Kabupaten Blitar,
Jawa Timur, 66152

SITI ZULAIKAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'Omah Mba Zul
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange-Hitam-Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu pecel; Kue; Sambal Balado; Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Matah; Sambal

Terasi; Sambal baby cumi; Sambel Bajak; Sambel Gami; Sambel Ijo; Sambel Ikan Asin; Sambel Teri Kacang; Sambel Tomat;
Sambel tumpang; biskuit; kue kering; sambal; sambal kacang; sambel; sambel ebi; sambel ikan teri; sambel pecel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 08:33:45
540   EtiketJID2022085206

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SEI KERA NO.181-B, Kota Medan, Sumatera Utara, 20234
WIRAHADY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : OTI TRAVEL
566 Arti Bahasa : oti travel = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih, Kuning, Hitam, Biru Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa wisata; Pengaturan, pemesanan dan penyediaan voucher hotel oleh agen perjalanan; Perjalanan wisata (pariwisata);

jasa pemesanan tiket kendaraan darat, laut, maupun udara untuk perjalanan serta wisata; jasa perjalanan wisata; jasa
perjalanan wisata, yaitu pengaturan paket perjalanan, pengaturan perjalanan wisata; jasa reservasi tiket perjalanan dan
wisata; jasa reservasi untuk perjalanan tour; jasa tour dan travel; layanan pemandu wisata perjalanan pribadi; layanan
pemesanan tiket perjalanan; memberikan informasi tentang pemesanan perjalanan bisnis, melalui Internet; memberikan
informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pemesanan perjalanan dan transportasi, melalui sarana elektronik;
mengatur dan memesan tur perjalanan wisata; mengatur perjalanan sehari, perjalanan liburan dan wisata perjalanan wisata;
mengatur perjalanan, wisata, dan kapal pesiar; mengatur tur perjalanan wisata; pemesanan dan mengatur akses ke lounge
bandara; pemesanan kursi untuk perjalanan kereta api; pemesanan perjalanan, wisata, dan kapal pesiar; pemesanan tur
perjalanan wisata; perencanaan dan pemesanan perjalanan dan transportasi, melalui sarana elektronik; perencanaan dan
pemesanan perjalanan maskapai, melalui sarana elektronik; reservasi dan pemesanan kursi untuk perjalanan; tur perjalanan
dan layanan pemesanan tiket===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 08:35:44
540   EtiketJID2022085207

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Asem II No. 54 RT. 004 RW.003 Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PRADISA PERDANA, KUN ANINDITO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WANCAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, merah, cream
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe-kafe; Kedai; Kedai yang menyediakan makanan

dan minuman; Layanan kafe; Layanan kedai makan; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; kafe;
kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan
kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran;
restoran, bar dan layanan katering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 08:38:38
540   EtiketDID2022085208

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Jabung RT 001 RW 001 Ds Jabung Kec Ta;lun Kab Blitar, Kabupaten Blitar,
Jawa Timur, 66183

ABIDATUL MUFIDAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sambel Mahera
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sambal Bajak; Sambal Balado; Sambal Bali; Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Geprek; Sambal Goreng Ati

Kentang; Sambal Goreng Kentang Teri; Sambal Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Matah; Sambal Roa; Sambal Terasi; Sambal
Tombur; Sambal bakso; Sambal cabe kering; Sambal cabe kering aneka rasa; Sambal cobek; Sambal goreng; Sambal goreng
Teri; Sambal pedas manis; Sambal sarai; sambal; sambal kacang; sambal pedas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 08:41:03
540   EtiketDID2022085209

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong
Rotam Agrochemical Company Limited
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Raden Prista Devina S.H.,
PT Mirandah Asia Indonesia  Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78  Setia Budi Kota Jakarta Selatan  Dki Jakarta  112910

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALBAUGH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengatur pertumbuhan tanaman; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan, kecuali

fungisida, herbisida, insektisida dan parasitisida; hormon tanaman [fitohormon]; media tanam untuk tanaman; pupuk; pupuk
kandang; pupuk untuk tanah; sediaan biologis, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan diagnostik,
selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan mengatur pertumbuhan tanaman; sediaan mikronutrisi untuk
tanaman; sediaan pengkondisian tanah; sediaan perbaikan tanah; sediaan pupuk; sediaan stimulan bio biologis untuk
pertanian, dan pengatur pertumbuhan tanaman; zat pengatur pertumbuhan tanaman; zat untuk mengawetkan biji===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 08:46:28
540   EtiketDID2022085211

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pangeran Tubagus Angke, Ruko Permata Kota Blok D 20, Pejagalan,
Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara - 14450, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14450

PT. GLISSE INDONESIA ASIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WEYON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Televisi LED; Televisi QLED; televisi; televisi definisi tinggi; televisi liquid crystal display [LCD]; televisi plasma; televisi,

televisi LCD===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 08:47:17
540   EtiketDID2022085212

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Sukosewu, RT/RW 02/05, Ds. Sukosewu, Kec. Gandusari, Kabupaten Blitar,
Jawa Timur, 66187

SITI MASITOH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SANGKRIUK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Keripik Keladi; Keripik Kentang Telur Asin; Keripik buah-buahan;

Keripik ceker ayam; Keripik daun kelor; Keripik gadung; Keripik kelapa; Keripik kentang; Keripik kulit ayam; Keripik kulit ikan;
Keripik paru; Keripik pete; Keripik rumput laut; Keripik salak; Keripik tahu; Keripik talas; Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi
dengan perasa; Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; keripik; keripik apel; keripik bayam; keripik buah; keripik
daun kenikir; keripik ikan; keripik jamur; keripik kedelai; keripik kentang; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik kepiting;
keripik kubis; keripik nangka; keripik pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik talas;
keripik tempe; keripik ubi; keripik udang; keripik usus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 08:47:59
540   EtiketDID2022085213

730 Nama Pemohon : JAMAL
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Alamat Pemohon : Jl. Rawa Gabus, RT.011/RW.011, Kel. Kapuk, Kec Cengkareng, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIO SIFT TSAPI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Mohon lihat pendaftaran merek No. IDM000597221 - BIO SIFT
591 Uraian Warna : Hitam, merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===kloset air; kloset portabel dan sekali pakai; saringan-saringan (filters) untuk tangki-tangki pengolahan limbah untuk

keperluan rumah tangga; septic tank; septic tank untuk keperluan industri; septic tank untuk keperluan rumah tangga; tangki
air bertekanan; tangki air industri; tangki pembilasan; tangki pengolahan air limbah; tangki penyimpanan air untuk pengolahan;
tank toilet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:09:35
540   EtiketJID2022085249

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Cihanjuang No 160, RT/RW 002/010, Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat
Deo Mario Priyatna

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Suryadi Sutanto Chandra
Jl. Karang Layung No. 29 Bandung 40162

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAWDUST
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Iklan secara online; Jasa grosir; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa penjualan

barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa toko; Layanan
agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan toko grosir
yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan
melalui situs web secara ritel online; MINI MARKET; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); PASAR
SWALAYAN; Peragaan barang; TOKO SERBA ADA; Toko perabotan; jasa grosir dan eceran; jasa promosi dan pemasaran
secara online; jasa ritel; klan radio; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan televisi; Iklan yang dipasang di luar
ruangan; Jasa perdagangan; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Manajemen Usaha; Penyediaan
informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); administrasi program loyalti konsumen yang menyediakan
konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi usaha; jasa pemasaran; jasa periklanan; layanan
agen informasi komersial; layanan pemrosesan data online; pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pengadaan jasa
untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengoptimalan lalu lintas situs web; pengumpulan
informasi melalui database komputer; penulisan teks publisitas; penyebaran bahan iklan; penyediaan pasar daring (market
online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan ruang iklan; promosi penjualan (untuk orang lain); publikasi
naskah publisitas/iklan; publikasi teks publikas; layanan pemasaran email; layanan pemasaran online; layanan promosi dan
iklan melalui internet; layanan ritel online; minimarket; pengecer toko serba ada; penyediaan pasar online; perdagangan
barang; toko; toko grosir; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah, teko gelas, piring,
mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur
bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu atau plastik, lemari
berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi malas, perlengkapan
perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-kasur, cermin, meja,
tempat payung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:09:45
540   EtiketDID2022085250

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong
Rotam Agrochemical Company Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Raden Prista Devina S.H.,
PT Mirandah Asia Indonesia  Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78  Setia Budi Kota Jakarta Selatan  Dki Jakarta  112910

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALBAUGH Icon
Merek Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengatur pertumbuhan tanaman; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan, kecuali

fungisida, herbisida, insektisida dan parasitisida; hormon tanaman [fitohormon]; media tanam untuk tanaman; pupuk; pupuk
kandang; pupuk untuk tanah; sediaan biologis, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan diagnostik,
selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan mengatur pertumbuhan tanaman; sediaan mikronutrisi untuk
tanaman; sediaan pengkondisian tanah; sediaan perbaikan tanah; sediaan pupuk; sediaan stimulan bio biologis untuk
pertanian, dan pengatur pertumbuhan tanaman; zat pengatur pertumbuhan tanaman; zat untuk mengawetkan biji===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:11:16
540   EtiketDID2022085251

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lingkungan Banjarjo RT 002 RW 008 Kel. Kanigoro Kec. Kanigoro, Kabupaten Blitar,
Jawa Timur, 66171

SITI FATONAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Batik Puspayindra
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; kain sarung batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:15:25
540   EtiketDID2022085252

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Makaliwe  I/7A Rt.011/008, Kelurahan Grogol , Kecamatan Grogol Petamburan,
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11450

DR.Lusiyanti M MED SP KK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DERMAVers
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aftershave; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Baby soaps; Bahan

riasan; Balsem kecantikan; Bedak padat untuk rias wajah; Bubuk sampo; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu
mata rambut asli; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa rambut; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk
rambut (kosmetik); Cat alis; Cologne bayi; Deodorant stick; Dupa berbentuk kerucut; Dupa yang disemprotkan; Eksfoliator;
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Eyeliner; Garis Mata (Eye liner); Garis Mata (Eye liner); Kolonye;
Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik];
deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-
up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh;
lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil
kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit;
sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan
perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato
temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing
(kosmetik ); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan
kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Highlighter; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Korektor warna bibir;
Kosmetik fungsional; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Krim Badan area sensitif (kosmetik);
Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif
(kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar
UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan;
Krim tabir surya; Krim untuk mandi; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik);
Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area
di sekitar mata; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk
kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta;
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Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion menghapus make-up; Losion
pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai
setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk tangan dan tubuh; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Maker wajah (Kosmetik); Maskara;
Masker Wajah; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kulit sebagai
penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang;
Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak yang
mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab
(kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai
kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-
penuaan; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih untuk badan; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah
bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Pensil highlighter (kosmetik);
Perawatan anti-penuaan; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona wajah; Pewarna bibir dengan ketahanan yang
lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk penataan
rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit untuk
penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan rambut; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah
kering yang sudah diberikan wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi;
Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut
3-in-1; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan
buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik
untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit;
Sediaan pengeringan rambut; Sediaan pewarna kuku; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan toning untuk bibir;
Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan
bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Semprotan pelembab
wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum
Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher
(kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Strip perban
pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu
untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tanah liat (kosmetik); Tempat lipstik; Tissue wangi basah; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada
wajah; Vitamin rambut; Warna alis; alis palsu; alis palsu perekat diri; aroma diffuser buluh udara; astringen untuk keperluan
kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan-bahan  untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi
tubuh; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; barang-barang toilet (toilet
articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; batang dupa; bedak bayi; bedak dengan warna yang
lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak kosmetik; bedak
tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah longgar; bintsuke-abura [minyak
memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk gigi; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk pacar; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah,
kosmetik dan mandi; busa mandi; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; cat kuku dan penghapus cat kuku;
cat kuku gel; cat wajah; cologne setelah bercukur; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dandan; dasar bedak (kosmetik);
dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar
(Eye primer); dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran
tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan
pribadi; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; fizzies mandi;
formula anti-kerut; foundation; foundation cair; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel kecantikan; gel kosmetik;
gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel pra-cukur; gel
tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan
medis; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel-
gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; glitter kuku; handuk pembersih kebersihan feminin; handuk,
kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrator kulit;
highlighter (kosmetik); isi ulang aroma untuk reed diffusers; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka
untuk kebutuhan kosmetik; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapur untuk penggunaan
kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kerucut pinus beraroma; kit
kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan
spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis,
bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk
badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner bibir; kondisioner kuku; kondisioner rambut, losion rambut,
pewarna rambut; kondisioner sampo; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik
dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan kulit; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk kulit kepala;
kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; krim; krim after-shave (non-obat); krim anti penuaan; krim anti-bintik
untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bibir; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim
dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit
tabir surya; krim kulit yang adil; krim malam; krim malam [kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut;
krim pembersih kulit; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang
bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim pra-cukur; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim
siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim
pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh
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beraroma; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk
mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk spa; krim wajah; krim wajah dan tubuh; krim
wajah tidak mengandung obat; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kulit
mengklarifikasi; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lem untuk menguatkan kuku; lipstik; losion; losion dan krim
untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk
rambut; losion kosmetik; losion rambut; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion, krim, pelembab, minyak
dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim
tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion mata; lotion pembersih kulit; lotion pengeritingan permanen; lotion perawatan penguatan rambut; lotion tabir surya dan
krim perawatan matahari; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik];
lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion
untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-
up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh;
make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-
manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah
(facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar
untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral;
masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker tanah liat penyeimbang
minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh;
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah memurnikan
arang; memijat minyak dan lotion; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond;
minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu
cedar; minyak kasturi [wewangian]; minyak lavender; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi untuk keperluan
kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik;
minyak penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak pijat tubuh; minyak rambut kemiri; minyak rambut
orang aring; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk pengkondisian
rambut; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak-minyak perawatan kulit; mizu-oshiroi
[foundation cair]; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi
untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik];
paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu
unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; parfum; parfum cair; parfum dalam
bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pasta gigi cair;
pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab anti-
penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab tubuh;
pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung terhadap sinar
matahari untuk wajah; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih kulit; pembersih tata rias wajah, pembersih
kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pemolesan
pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku;
pemutih selakangan; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencuci tubuh dan rambut bayi; penetral bibir; penetral
untuk pengeritingan permanen; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat;
penghilang cat kuku berbentuk gel; pengkilap bibir; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil mata kosmetik;
pensil untuk bibir; pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar tubuh dengan cara
disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perekat kelopak mata ganda
(kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu;
perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow
glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pomades untuk keperluan
kosmetik; potpourris [wewangian]; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan
rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk pelindung matahari
(kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan kulit
kosmetik; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan]
untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut;
produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; racun lebah untuk keperluan kosmetik;
ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rum rum
untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun beraroma;
sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair
yang digunakan untuk mandi kaki; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun
loofah; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun untuk keringat kaki; sachet bunga rampai
untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner untuk
digunakan pada rambut; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; scrub krim tubuh; sediaan dan bahan non-obat untuk
perlindungan dan perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan kosmetik tanpa
busa; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik
simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk
tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan
kosmetik; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan
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perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal;
sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion,
krim dan sampo; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mandi
berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan,
merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh; sediaan
untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan,
pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pewarnaan awal rambut;
sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan yang tidak mengandung obat-
obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse,
untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-
sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik;
sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan dengan pengharum untuk
badan, semprotan dengan pengharum untuk ruangan; semprotan rambut; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran
pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian
dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit
(kosmetik); serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; stik untuk menyebarkan aroma;
stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip napas menyegarkan; susu kecantikan; susu pelembab setelah
bercukur; susu tubuh; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tas organizer untuk keperluan
kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi;
tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang
sudah diresapi pelembab sebelumnya; toner kulit; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; ujung kuku buatan; warna
jenggot; warna pipi; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian
vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut; wewangian, wewangian dan dupa; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:18:50
540   EtiketDID2022085254

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong
Rotam Agrochemical Company Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Raden Prista Devina S.H.,
PT Mirandah Asia Indonesia  Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78  Setia Budi Kota Jakarta Selatan  Dki Jakarta  112910

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALBAUGH Icon
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; antibiotik; desinfektan; fungisida; herbisida; insektisida;

makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; nematicides; pakan ternak yang
diberi obat; parasitisida; pestisida; sediaan farmasi dan kedokteran hewan; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; sediaan
sterilisasi tanah; sediaan untuk membasmi binatang perusak; suplemen makanan untuk hewan; vitamin untuk hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:19:24
540   EtiketDID2022085255

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Belezza Permata Hijau Albergo Tower Lantai 19 AT 16 Jalan Letjen Soepeno No. 34,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. Indoraya Mitra Persada 168

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Probiofarm
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan Probiotik Ternak dan Hewan berwana hitam, Tulisan Probio berwarna biru, Tulisan farm berwarna hijau muda,

Gambar logo berwarna kombinasi biru dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Probiotik untuk hewan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:21:02
540   EtiketDID2022085256

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: (SEOGYO-DONG), 5, JANDARI-RO 3AN-GIL, MAPO-GU, SEOUL
TIRTIR.INC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Budi Rahmat S.H.,
Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DERMATIR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : DERMATIR = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan riasan; Kosmetik menggunakan bahan alami; Minyak essensial; Paket masker untuk keperluan kosmetik; bulu mata

palsu; kosmetik; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; krim
kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; parfum; pembilasan rambut; sabun untuk penggunaan pribadi; sampo; sediaan
kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersih
badan; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:22:43
540   EtiketDID2022085257

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. HH No.32, RT 008/RW 001, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Afit Dwi Purwanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Winuriska S.H.
Cervino Village Building 2nd Floor Unit S & T,   Jalan Raya Casablanca (Jl. KH.
Abdulah Syafei) Kav. 27, Tebet, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: murakami ramen
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bihun instan; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Es krim dengan

bahan dasar yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi
seduh; Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan siap saji yang mengandung
(terutama) mie; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mie; Mie Asia; Mie Keriting;
Mie jepang; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering (organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen
kering (organik); Mie segar; Mie shirataki; Mie yang didinginkan; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-,
dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat;
Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu,
kopi dan cokelat); Ocha / teh jepang; Produk-produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai; Saus untuk es krim; Teh Jepang
yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Tarik; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; affogato [minuman
berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bihun; bihun [mie]; bihun beras
[mie Beras]; bubuk campuran es teh; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk wasabi [lobak Jepang];
campuran es krim; campuran untuk membuat teh; chow mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie; coklat bebas susu;
coklat hitam; coklat mousses; coklat panas; ekstrak kopi; es coklat; es kopi; es krim; es krim buah; es krim dan produk es krim;
es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim mochi; es krim soft-serve (hidangan
penutup); es krim sundae; es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; esensi kopi;
kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kerucut untuk es krim; kombu-cha [Teh Jepang
yang terbuat dari rumput laut]; kopi instan; kopi rempah; kopi tanpa kafein; krim-krim coklat; kwetiau; makanan ringan
berbahan dasar mie; mie ayam; mie beras; mie gandum; mie goreng; mie kering; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie soba
instan; mie somen; mie telur; mie tepung; mie udon; mie udon instan; mie, dimasak atau tidak dimasak; minuman berbahan
dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat dengan toping :
boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbasis kopi dan minuman
berbasis kakao; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es
berbahan dasar kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman
kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan
dasar kopi; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-
flavored slush-type drinks); minuman-minuman berperisa cokelat; misoa; perasa kopi; perasa makanan untuk digunakan
dalam membuat es krim; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; sandwich es krim; sansho powder [bumbu lada Jepang];
sediaan minuman kopi; sirup cokelat; sohun; taburan praline untuk digunakan pada es krim; teh bebas kafein; teh jeruk nipis;
teh kombucha; teh melati; teh oolong [teh Cina]; teh peppermint; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang
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mendominasi; wafer es krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:23:16
540   EtiketDID2022085258

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Siwalan III No. 13 Kerten, Laweyan, Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah,
57143

Sari Dewi Kriscahyani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POPALICIOUS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH. BIRU. HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Adonan terigu; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-

saus; Bubuk untuk membuat roti; Campuran tepung; Campuran untuk roti; Campuran-campuran untuk membuat kue; Gandum
(Oats steel-cut); Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis
(sweet filling), madu, sirup (treacle); Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Hidangan yang
dimasak; Kue; Kue Choco Chip; Kue berbahan dasar tepung; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue-kue;
Makanan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar tepung;
Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan yang dibuat terutama dari
nasi, pasta, atau mie; Makanan yang dibuat terutama dari pasta; Makanan yang mengandung tepung; Produk kue dan
kembang gula; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak;
Roti manis isi; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Saus kental untuk penambah rasa; Sediaan berbahan
karbohidrat untuk makanan; Sediaan terbuat dari gandum termasuk serpih-serpih gandum; Tepung dan sediaan-sediaan yang
terbuat dari gandum; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); adonan; adonan crepe; adonan kue; adonan roti; adonan untuk
membuat crepes; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; campuran adonan; campuran isian berbasis roti; campuran kue;
campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan roti dalam
bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; cokelat yang mengandung susu; gandum yang dihancurkan;
gandum, diolah; gandum, diproses; gula-gula untuk makanan; hiasan kue yang dapat dimakan; kue basah; kue bebas gluten;
kue gandum; kue keju; kue untuk makanan ringan; kue, biskuit, kue kering; makan gandum; makanan dari tepung; makanan
pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan penutup vanila;
makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar tepung
kentang; makanan siap saji terutama terdiri dari sereal dan biji-bijian; makanan yang dipanggang; pasta gandum; pasta,
dimasak atau tidak dimasak; produk makanan yang mengandung terutama tepung; roti bebas gluten; roti berlapis keju dan
telur; roti dan roti bun; roti dari tepung beras; roti gandum; roti panggang; roti*; saus pasta; taburan cokelat untuk menghias
kue; tepung; tepung beras; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es
konsumsi; tepung gandum; tepung gandum yang dipanggang; tepung kentang; tepung kue; tepung roti; tepung roti coklat;
tepung roti gandum; tepung serbaguna; tepung terigu; tepung untuk makanan dan minuman; tepung yang bisa dimakan;
tepung*; topping cokelat; topping coklat; wafel; wafel beku; wafel berbentuk mangkuk yang dapat dimakan; wafel mangkok
berlapis cokelat; wafel mangkok yang dapat dimakan; waffel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:25:33
540   EtiketDID2022085259

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puri Gading Blok L 03 RT.003 RW.007 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol,
Kabupaten Sukoharjo - Jawa Tengah  , Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57552

ANITA SETYABUDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BALEGONG + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, kuning, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Hidangan yang dimasak berbahan dasar sayuran, kentang, buah-

buahan, daging, unggas, ikan, dan makanan laut; Kentang yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak, jamur
yang dikalengkan, dikeringkan atau dimasak, unggas, ikan dan makanan laut olahan, semuanya dalam bentuk ekstrak, sup,
jeli, olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak, dibekukan atau didehidrasikan; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari
ikan, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari
daging; Pasta sayur; Produk makanan laut yang dibekukan; Sosis; ayam goreng; bahan makanan siap saji yang terutama
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terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau
dimasak; bahan makanan yang dikeringkan atau dibekukan yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran segar; bakso;
makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan bento terbuat dari daging/ayam; makanan
olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan siap saji terutama terdiri dari telur;
makanan/hidangan utama berbahan dasar sayuran; masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang
dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; otak-otak; pasta daging; produk daging
olahan; produk ikan olahan; produk makanan laut olahan; produk yang terutama terdiri dari daging; sayur-sayuran yang diolah;
sayuran, dimasak; sediaan hidangan sayuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:26:29
540   EtiketJID2022085260

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong
Rotam Agrochemical Company Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Raden Prista Devina S.H.,
PT Mirandah Asia Indonesia  Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78  Setia Budi Kota Jakarta Selatan  Dki Jakarta  112910

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALBAUGH Icon
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis, fungsi kantor; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penyebaran sehubungan dengan produk-produk

kapur dan batu kapur, produk-produk pertanian dan hortikultura, kimia, bangunan bukan logam, bahan-bahan konstruksi dan
lansekap, batu, batu besar dan kerikil, batu bangunan dan agregat, bahan-bahan untuk membuat, melapis dan memperbaiki
jalan, bahan makanan dan suplemen untuk hewan; jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan
pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa
grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
jasa grosir untuk pakan ternak; konsultasi pengoperasian-pengoperasian bisnis; layanan eceran atau grosir untuk sediaan
farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis
dan operasi bisnis; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel untuk bahan kimia untuk
digunakan dalam pertanian; layanan ritel untuk pakan ternak; manajemen bisnis; persiapan iklan dan materi promosi dan
pemasaran untuk orang lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:26:56
540   EtiketJID2022085261

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jln. lengkong gudang timur raya no.03, serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten,
15321

FERDINAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SERAPACK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SERA: Singkatan dari Serasi. PACK: Kemasan.
591 Uraian Warna : Putih, merah, hitam biru dan ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===kemasan barang dagangan untuk orang lain; kemasan hadiah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:28:27
540   EtiketDID2022085262

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kuningan City, Lantai UG-56, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18, Kuningan - Setiabudi,
Jakarta Selatan, 12940, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI TBK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Autopedia + Logo
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Tua, Biru Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa jual beli melalui internet / online; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan perantara yang

berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga
melalui jaringan komunikasi elektronik; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli mobil bekas secara online; jasa perantara
bisnis untuk menjual dan membeli barang dan jasa; layanan iklan dan pemasaran online; layanan perantara dan penasehat
bisnis; layanan perantara komersial; layanan ritel untuk kendaraan; layanan toko grosir menampilkan kendaraan; layanan toko
grosir online yang menampilkan kendaraan; memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga melalui
jaringan komputer dan komunikasi; pelelangan kendaraan; pemasaran basis data; perantara bisnis dan layanan konsultasi di
bidang penjualan produk; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; publisitas, layanan promosi dan pemasaran yang
berkaitan dengan kendaraan===
===Monitor-monitor yang menampilkan informasi komersial; Perangkat lunak komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi;
Peranti lunak komputer untuk menyediakan direktori informasi, situs web, dan sumber tersedia pada jaringan komputer;
Platform digital; Software penyimpanan database untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; alat komunikasi data yang
mengirimkan data dan informasi ke database; alat untuk memproses, mentransmisikan dan menyimpan informasi basis data;
panel tampilan papan informasi digital; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam perdagangan dan industri
kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer untuk membuat indeks informasi, indeks situs web dan indeks sumber
informasi lainnya; perangkat lunak pengambilan / pengiriman informasi produk untuk keperluan periklanan melalui jaringan
komputer; perangkat lunak pengembangan situs web; perangkat lunak untuk mengakses dan menelusuri database online dan
situs web; platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; program
komputer platform perangkat lunak komputer untuk jaringan dan aplikasi komputasi awan (cloud computing)===
===Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh di bidang perbaikan, layanan instalasi dan pembelian dan
penjualan mobil baru dan bekas, motor, kendaraan komersial dan/atau kendaraan tugas berat dan aksesoris dan suku cadang
yang terkait; hosting situs komputer [situs web]; hosting situs web; hosting situs web di Internet; jasa inspeksi untuk kendaraan
baru dan bekas untuk orang yang membeli atau menjual kendaraan mereka; membuat dan memelihara situs web;
pemrograman perangkat lunak untuk pengembangan situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:30:48
540   EtiketJID2022085263

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: (SEOGYO-DONG), 5, JANDARI-RO 3AN-GIL, MAPO-GU, SEOUL
TIRTIR.INC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Budi Rahmat S.H.,
Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DERMATIR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : DERMATIR = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan

kosmetik; jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan pengiriman pesanan melalui telekomunikasi; layanan toko ritel dan toko
grosir; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan komprehensif secara online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:31:27
540   EtiketDID2022085264

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JELAMBAR UTAMA 4 NO 45B, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460
Tejo Arief Taurusaristo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAPA PAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Pan = Frying Pan; Panci; Kue;
591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Abu Krem, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan dasar untuk membuat susu kocok; Buah-buahan dalam kaleng; Campuran kacang panggang; Daging kalkun;

Daging sapi muda; Haddock (ikan) asap; Hasil produksi susu; Kacang mete panggang; Krim chantilly; Makanan (hasil) laut,
tidak hidup; Makanan ringan berbahan dasar singkong; Mentega almond; Minyak argan; Minyak goreng (semprot) berbahan
dasar sayuran; Minyak kenari (kacang); Olesan kacang almond; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Ratatouille
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(makanan vegetarian); Salmon (ikan) asap; Scotch eggs [telur rebus yang dibungkus dengan daging sosis dan dilapisi dengan
remah-remah]; Sea bass (ikan), tidak hidup; Sea bream (ikan), tidak hidup; Sediaan Trout (ikan) laut; Sediaan bawang merah;
Sediaan biji chia; Sediaan biji wijen; Sediaan biji-bijian; Sediaan daun bawang; Sediaan kacang; Sediaan kacang mede;
Sediaan wortel; Silver carps (Ikan), tidak hidup; Sosis; Suet (lemak pada pada sapi) untuk makanan; Susu UHT; Tahu; Telur
Skotlandia; Trout (ikan) asap; Tuna (ikan), kalengan; Veal stock (olahan dari tulang daging sapi muda); abalon, tidak hidup;
abura-age [potongan tahu goreng]; acai berry, diolah; ajvar [paprika yang diawetkan]; albumen untuk keperluan kuliner; alginat
untuk keperluan kuliner; almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah; almond ditaburi gula; almond panggang;
antipasti (hidangan pembuka); artichoke, diolah; asparagus, diolah; aspic (jelli); ayam; baby corn, diolah; bahan pengganti
daging berbahan dasar larva serangga; bawang merah, diawetkan; bawang merah, diolah; benih disiapkan untuk makanan
manusia; biji bunga matahari, diolah; biji bunga matahari, disiapkan; biji chia, diolah; buah dan sayuran kaleng; buah mentah,
diiris; buah mentah, kupas; buah tidak dimasak, disiapkan; bubuk keju; bubur apel; bubur buah acai; buncis, diolah; cabai
dengan daging; cabai dengan keju; caponata (hidangan); ceri(buah), diolah; ceri, beku; ceri, diawetkan; ceri, keringkan;
ceviche (hidangan laut); chanterelles [jamur], diawetkan; chia milk [bahan pengganti susu]; chili verde [hidangan siap saji];
chorizo (sosis babi); daging asap; daging atau ikan kalengan; daging babi asap; daging babi dan kacang kalengan; daging
irisan; daging olahan asap; daging sapi; daging sapi rebus; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak;
daun bawang, diolah; dendeng; ekstrak daging sapi panggang; ekstrak rumput laut untuk makanan; ekstrak sayuran untuk
keperluan kuliner; ekstrak tomat; ghee (minyak samin); goji berry (buah), diolah; hazelnut (kacang) panggang; headcheese
(keju tanpa lemak); ikan asap; ikan asin; ikan teri, diolah; ikan teri, tidak hidup; irisan buah; irisan buah, kalengan; irisan
sayuran, kaleng; jagung manis, diolah; jagung manis, kalengan; jamur shiitake, diawetkan; jamur shiitake, dikeringkan; jeruk
keprok, diolah; jus truffle (jamur); kacang adzuki, diawetkan; kacang almond, ditumbuk; kacang digoreng ulang; kacang
dikupas; kacang kaleng; kacang mede asin; kacang mede, diolah; kacang panggang; kacang panggang dalam saus tomat;
kacang, diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang, diolah; kacang, kalengan; kakap merah (ikan), tidak hidup; karper, tidak
hidup; kaviar; kebab shish (daging); keju; keju Fondue; keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dari susu domba; keju
peram; keju yang mengandung rempah-rempah; kentang goreng singkong; kentang panggang; keripik apel; keripik pisang;
keripik sayuran; keripik singkong; kismis; kismis merah, beku; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner; krim berbahan
dasar sayuran; krim buatan [bahan pengganti produk susu]; kroket ayam; kulit babi; kulit bahtera, tidak hidup; kulit sosis
terbuat dari bahan sintetis; labu, diolah; landak laut, tidak hidup; lassi (minuman yoghurt); lemak daging sapi; lemak hewani
untuk makanan; lidah buaya disiapkan untuk konsumsi manusia; macadamias panggang; makanan (hasil) laut, kalengan;
makanan berbahan dasar sayuran; makanan berbahan dasar tahu; makanan dingin terutama terdiri dari daging; makanan
dingin terutama terdiri dari unggas; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan dingin yang sebagian
besar terdiri dari ikan; makanan laut tempura; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar
sayuran; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan/hidangan utama
berbahan dasar sayuran; manisan almond; mentega apel; mentega putih; minuman berbahan dasar susu almond; minyak
almond; minyak alpukat; minyak argan untuk keperluan kuliner; minyak argan untuk memasak; minyak bayam; minyak
beechnut; minyak bekatul untuk makanan; minyak biji apel; minyak biji asam jawa; minyak biji labu; minyak biji labu untuk
keperluan kuliner; minyak biji quinoa; minyak biji teh; minyak biji tomat; minyak bunga matahari untuk keperluan kuliner;
minyak bunga matahari untuk makanan; minyak canola; minyak canola untuk keperluan kuliner; minyak canola untuk
makanan; minyak hewani untuk keperluan kuliner; minyak hewani untuk makanan; minyak kacang mete; minyak lobak; minyak
sacha inchi; minyak wijen; minyak wijen untuk makanan; olahan daging ayam untuk isian roti burger; olesan berbahan dasar
kacang; olesan keju; pasta artichoke; pasta ikan teri; pasta udang; pecan manisan; pengaturan buah olahan; pengganti keju;
persiapan sup rumput laut; produk daging sapi; produk ikan asap; produk ikan kaleng; produk makanan laut (diasap); produk
makanan laut kalengan; protein nabati yang secara tekstur belum terbentuk untuk digunakan sebagai meat extender; pulses
(kacang-kacangan), diolah; quark [produk susu]; quenelles; quince (buah), diolah; raspberry, beku; rebung, diawetkan; rebung,
dikeringkan; rhubarb (tanaman), diolah; rollmops (ikan fillet); ryazhenka [susu panggang fermentasi]; rösti (hidangan dari
kentang); salad ayam; salad daging kalkun; salmon (ikan), kalengan; salmon (ikan), tidak hidup; sarden (ikan), kalengan;
sashimi; sate [daging panggang yang ditusuk]; satsumas (tanaman) diolah; saus cocol tzatziki; saus kacang; saus keju; sayap
ayam; sayuran asin; sayuran cepat beku; sayuran kaleng atau botol; sayuran mentah, diiris; sayuran mentah, kupas; sayuran
tempura; sediaan buah merah; sediaan chanterelles [jamur]; sediaan macadamias (kacang-kacangan), siap sedia; sediaan
sayuran merah; selai ceri; selai kacang mete; selai kelembak; selai prem merah; selai rasberi; selubung makanan selulosa;
selubung sosis; selubung sosis, alami atau buatan; seolleongtang [kaldu tulang sapi Korea]; snack bar berbahan dasar biji;
sosis daging; sosis dalam adonan; sosis tidak dimasak; souffle (hidangan) kentang manis; souffle keju; stik keju; sumsum
hewan untuk makanan; sup kacang merah; sup kental tomat; susu acidophilus; susu albumin; susu almon; susu beras untuk
digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu beras untuk keperluan kuliner; susu semi-skim; susu skim; sweetfish (ikan),
tidak hidup; swordfish (ikan), tidak hidup; tahini [pasta biji wijen]; tajine [hidangan daging, ikan atau sayuran]; telur asin; telur
bitan; tempe; terrines ayam; tomat, diolah; truffle [jamur], diawetkan; truffle, diawetkan; udang, bukan hidup; ulat kepompong
untuk makanan manusia; wortel, diolah; wortel, kalengan; yoghurt untuk membuat custard===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:32:31
540   EtiketJID2022085265

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. HH No.32, RT 008/RW 001, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Afit Dwi Purwanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Winuriska S.H.
Cervino Village Building 2nd Floor Unit S & T,   Jalan Raya Casablanca (Jl. KH.
Abdulah Syafei) Kav. 27, Tebet, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: murakami ramen
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Kantin; Layanan

restoran Jepang; Pemesanan meja restoran secara online; Restoran; Restoran Jepang; Restoran cepat saji dan tempat
makan yang menyediakan kudapan; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa restoran; jasa tempat makan yang
menyajikan kudapan; layanan kafe dan restoran; layanan kafetaria dan restoran; layanan kios makanan menjadi layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan restoran cepat saji; layanan restoran ramen; layanan restoran yang bisa
dibawa pulang; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran swalayan; tempat makan
yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:33:41
540   EtiketJID2022085266

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dukuh Semar No.24, Kel. Kecapi, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat.,
Kota Cirebon, Jawa Barat

CV. SINWAZ BERKARYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ardian Yuliarsya S.H.
Jl. Harpa V Blok EE No.37 RT.11 RW.007, Kelapa Gading

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: brow.tint
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Krem, Jingga, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan melalui online (internet); Toko yang menjual kosmetik; jasa penjualan secara online; jasa retail

sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik,
kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias,
bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; toko
online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:34:08
540   EtiketDID2022085267

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DURI SELATAN I RT 002 RW 002 KEL. DURI SELATAN, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11270

K E V I N

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: C I i CREATE-INK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan pada

jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop,
sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Atasan sebagai pakaian; BAJU DARI KULIT; Bagian tumit untuk alas kaki;
Bagian tumit untuk kaos kaki; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju
Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk
orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop;
Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju
lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti
keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat
untuk ketiak (bagian dari pakaian); Barang-barang pakaian olahraga; Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian;
Blus jumbo (pakaian); Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter,
hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung
tangan; Cimata (Pakaian Adat); Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian));
Flashes (pakaian); Girdle sebagai pakaian dasar; Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Ikat kaos kaki elastis;
Ikat kepala (pakaian); Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket garbadine [pakaian]; Jas Kaen Serebet; Jas anak-anak; Kain yang
diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos
kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola
Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus pakaian; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Lis untuk
alas kaki; List untuk alas kaki; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah
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(pakaian); Masker wajah [busana pakaian]; Meukasah (Baju); Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk
ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak;
Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam
(undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans;
Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian
bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian
dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan
luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja
yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda;
Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang
biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas
seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak;
Pakaian joging; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang pas di
badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian
muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka;
Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur;
Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk
olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian
wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan
berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan,
kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang
menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja
polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga,
rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung;
Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-
pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Pelindung telinga [pakaian]; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian);
Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus
pakaian; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan logam untuk alas
kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit
kaos kaki; Rok dalam [pakaian dalam]; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sarung tangan tenun (pakaian); Setelan
pakaian main; Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian);
Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Teluk Belanga (Pakaian Adat); Toka-Toka (Aksesoris Selempang Di Dada Dan
Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian);
Toro (Baju Kurung); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tunik jumbo (pakaian); Uis Gara (Pakaian
Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk olahraga; alas kaki
militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk bersepeda yang memiliki
perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki
untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk
snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki,
kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah
raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit,
sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; atasan [pakaian]
rugby; atasan baju tanpa lengan; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah;
baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju
kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju militer;
baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian);
baju rami; baju renang one-piece; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju
untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band
bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan
penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat
dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup
kepala untuk bayi dan balita; bawahan sebagai pakaian; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bodices [pakaian
dalam]; bretel [suspender] untuk pakaian; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; celana bayi [pakaian
dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berupa kaos kaki (stoking); celana dalam [pakaian]; celana dalam wanita yang
digabungkan dengan pakaian luar; celana jas; celana pakaian; celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek anak laki-laki
[pakaian]; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celemek [pakaian]; chemises (jenis
pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra;
dickeys [bagian depan baju]; earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gabardines [pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; gaun
jumper (baju hangat); gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; gussets [bagian
dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat
[bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian];
gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian
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tradisional Korea]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono]; helm liner [hiasan kepala]; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat
pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket
[pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine (pakaian);
jaket jas; jaket menjadi pakaian; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt,
celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor;
jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas mandi; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas pria; jas serikat;
jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang
panjang; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi
[Alas kaki kerja berujung Jepang]; jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian); kain pengikat untuk pergelangan tangan
[pakaian]; kantong untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos
kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk
kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos
oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet;
kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang
menyerap keringat; karet [alas kaki]; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus kaki baju pria; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya
batik (pakaian); kelengkapan logam untuk alas kaki; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk
jas; kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; kombinasi
[pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam; kostum
rakyat [pakaian]; kuk baju; kurta (pakaian); lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; magoja [Jaket luar
Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian renang]; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari
kain, kulit atau kulit imitasi; mantel [pakaian]; masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah
musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi
pakaian; menjalankan jas; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak;
pakaian atasan dari bulu; pakaian atletik; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan;
pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian
bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian
bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian
bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian
dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian
dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam
tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian
dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian
dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk
di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan;
pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian
kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian
kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga);
pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca;
pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi;
pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel;
pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah
raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk
menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara;
pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut;
pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan
rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian
renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan;
pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai;
pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan
air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air;
pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal;
pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian
tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita;
pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk
anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk
jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian
untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk
skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian
wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam,
pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah,
sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana
yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track
suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang
menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap
keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki
dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan
pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki
panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian,
yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian
dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian]; penghangat kaki  (pakaian); penghangat lengan
[pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu
boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi;
penyangga pakaian; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; pompa [alas kaki]; rajutan [pakaian]; replika kaos sepak
bola Amerika; rok [pakaian bisnis]; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk
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pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sandal jepit [alas kaki]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian];
sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan pakaian; sarung tangan untuk pakaian; selendang [pakaian]; selendang
sebagai pakaian; sepatu dan alas kaki; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu untuk pakaian santai; set
pendek [pakaian]; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan pakaian formal
wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; shift [pakaian]; slip  pakaian dalam; sol alas kaki; sol asbes
untuk alas kaki; sol untuk alas kaki; sriwal (pakaian); tali bra [bagian dari pakaian]; tali untuk bra [bagian pakaian]; tapak alas
kaki dijual sebagai komponen alas kaki; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; tips untuk alas kaki; topi jari kaki
[bagian dari alas kaki]; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; trainer (alas kaki); tubuh [pakaian]; waraji [Alas kaki Jepang
terbuat dari jerami]; wimples (pakaian)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:35:13
540   EtiketJID2022085268

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong
Rotam Agrochemical Company Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Raden Prista Devina S.H.,
PT Mirandah Asia Indonesia  Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78  Setia Budi Kota Jakarta Selatan  Dki Jakarta  112910

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALBAUGH Icon
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa informasi dan konsultasi pertanian terkait dengan praktik agrikultur dan pertanian (farming), yaitu, jasa terkait dengan

pemilihan benih, penanaman tanaman, dan penerapan bahan kimia pertanian dan pupuk untuk produksi tanaman; Perawatan
kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan; hama memusnahkan untuk pertanian; jasa pertanian; layanan
konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan pupuk kandang di pertanian, hortikultura dan kehutanan;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pertanian, hortikultura, dan kehutanan; memberikan informasi yang
berkaitan dengan layanan kesehatan hewan; pelayanan medis; pembunuhan gulma; penyebaran pupuk dan bahan kimia
pertanian melalui udara dan permukaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:36:45
540   EtiketDID2022085269

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GRAND PURI GRISENDA BLOK GE/15 RT 007 RW 010. KEL KAPUK MUARA.
KEC. PENJARINGAN., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14440

JOHAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NASIONAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, GOLD, ORANGE, KUNING DAN MAROON
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Asam Sunti (bumbu; Bumbu Asam Padeh; Bumbu masak (moto); Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu-bumbu

masak dari tanaman; Cacapan Asam (Sambal); Nasi Ikan Asam Manis; Nasi Tuna Saus Asam Manis  ; Permen Asam; Saus
(bumbu masak), saus salad; Saus kari kuning asam; Saus sayuran asam; Saus untuk memasak [bumbu masak]; Seduhan
herbal berbahan dasar kunyit asam; asam [bumbu]; asam chutney; bumbu masak; pasta asam jawa; saus asam manis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:37:14
540   EtiketJID2022085270

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mendawai I No. 52 RT. 007 RW. 007, Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12130

ALDARINA DWI RAMADHIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : AYLA DEAD SEA & Lukisan
566 Arti Bahasa : AYLA DEAD SEA Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Biru dan Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringan-jaringan komputer global; Distributor;

Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa perdagangan ekspor-impor; Layanan agen informasi bisnis;
Layanan agen informasi komersial, melalui internet; administrasi franchise (waralaba); agen atau agen penjualan pesanan
melalui surat; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan
penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan asing untuk memberikan penawaran untuk berbagai
produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; jasa agen periklanan; jasa agen pesanan pembelian; jasa distributor grosir
untuk kosmetik; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online;
layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; perwakilan, agen dan mengatur iklan online di
jaringan komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:37:22
540   EtiketJID2022085271

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puri Gading Blok L 03 RT.003 RW.007 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol,
Kabupaten
Sukoharjo - Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57552

ANITA SETYABUDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BALEGONG + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, kuning, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Restoran; Tempat

penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Warung makan; kafe, kafetaria dan layanan restoran; katering makanan dan
minuman; layanan reservasi restoran; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; menyediakan makanan dan minuman di
restoran; pusat makanan/jajan; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; rumah makan;
tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:37:52
540   EtiketDID2022085272

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bening, RT. 003 RW. 002, Jingglong, Kec. Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur,
66172

EDY WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HDJ Hidangan Daerah Jawa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakpia; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Bolen Pisang; Brownies Coklat; Dodol; Emping (kerupuk dari melinjo); Gula-gula

kacang; Kembang Goyang; Kue; Kue Bagea; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Ciput; Kue Kembang Goyang; Kue
Nastar Keju; Kue Pia; Kue Satu; Kue kering (pastri); Kue mochi; Kue semprong; Rempeyek; Seduhan herbal berbahan dasar
beras kencur; Tape Uli (Beras Ketan); Uli Ketan; Wajik; Wingko; brownies; bubuk coklat; coklat; enting-enting kacang; kacang
(gula-gula); kue bolu; kue geplak; kue kering; kue nastar; kue pai; kue serabi; kue, biskuit, kue kering; madu; madu campuran;
madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mongso; rengginang; sambal; sambel pecel; seduhan herbal; seduhan
herbal berbahan rempah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:38:03
540   EtiketDID2022085273

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Sumber Kecek RT 002 RW 010 Ds Penataran Kec. Nglegok Kab. Blitar,
M. SULTONI
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Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66181
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bocah blitar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Baju tidur; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Celana; Celana joging; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster

tidur; Hijab; Hijab olahraga; Jaket bordir; Jaket sablon; Kaos t-shirt; Masker wajah (pakaian); Masker wajah [busana pakaian];
Pakaian; Pakaian Olahraga; Pakaian Pria; Pakaian joging; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Peci; Songkok (Peci); baju; baju
kaos [pakaian]; baju olahraga; baju tidur; celana boxer; celana dalam; celana dinas; celana pria; dalaman jilbab; daster; jaket;
jaket jas; jaket kasual; jaket katun; jaket ringan; jilbab; kaos; kaos kaki; kaos oblong; kaos oblong bayi; masker wajah
[pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian;
pakaian atletik; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian kerja; pakaian kulit; pakaian kulit imitasi; pakaian olahraga;
pakaian santai; pakaian seragam; pakaian tenis; sabuk; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk untuk pria;
sabuk yang terbuat dari kain; sarung; sarung tangan; sarung tangan sepeda; sepatu bot; sol sepatu; syal dan jilbab; topi dan
peci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:42:00
540   EtiketDID2022085274

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Manukan RT 03 RW 01 Ds Pojok Kec Garum Kab Blitar, Kabupaten Blitar, Jawa
Timur, 66182

MASHUN SHOFWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CRABA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam-Merah-Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bros perhiasan; Liontin perhiasan; PERHIASAN KECIL (BARANG-BARANG PERHIASAN); Pernak pernik dalam bentuk

hiasan gelang dan cincin dari logam mulia, semi-logam mulia atau imitasi logam mulia; cincin [perhiasan]; gantungan kunci
[pernak-pernik atau fobs] dari logam mulia; gantungan kunci [pernak-pernik] dari logam mulia; gelang [perhiasan]; jepit rambut
[perhiasan]; kalung [perhiasan]; kotak perhiasan; kotak perhiasan kayu; kotak perhiasan, bukan dari logam; manik-manik untuk
perhiasan; perhiasan; perhiasan batu akik; perhiasan dan perhiasan imitasi; perhiasan manik-manik kayu; perhiasan perak;
perhiasan untuk wanita; perhiasan, batu mulia; pernak-pernik (perhiasan); pin [perhiasan]; rantai [perhiasan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:42:10
540   EtiketJID2022085275

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Aries E 12 / 6, Rt. 007, Rw. 008, Kel. Meruya Utara, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

ANTHONY SETIADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WARTA - WARUNG KITA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa penjualan; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa

penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa stand penjualan makanan
dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa-jasa penjualan barang===

Halaman 634 dari 1015



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:42:37
540   EtiketJID2022085276

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pejaten Greenland TWNHS Kav.3 Jl. Gunuk V RT.09 RW.03 Pejaten Timur, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Dian Rahmi Iskandar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE DAILY MINANG authentic padangnese cuisines
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : harian minang cita rasa masakan padang yang asli
591 Uraian Warna : emas dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Manajemen Usaha; jasa penjualan makanan dan

minuman; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan
kedai yang menjual makanan ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:42:41
540   EtiketDID2022085277

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. AHMAD YANI, Kabupaten Bengkalis, Riau
RAHMAT TUNGGAK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEY'S
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Losion dan serum; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit;

Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum
jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah
(kosmetik); bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); krim retinol
untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat
untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak
mengandung obat; serum wajah; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:48:43
540   EtiketDID2022085279

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL Tidung X No 250, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90222
Aan Setiawan Ferman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HYPAREL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Kemeja Hawaii; Topi kupluk; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; celana boxer; celana kasual; celana

khaki; celana panjang; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana pendek; celana pendek denim;
hoodies; jaket [pakaian]; jaket denim; jaket kulit; kaos kaki; kemeja; kemeja berkerah; kemeja formal; kemeja kancing; sandal;
sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal selop; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sepatu; sepatu datar; sepatu formal;
sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kulit; sepatu lari; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu slip-on; setelan kaos bertudung
(hoodies); tali sepatu; topi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:50:46
540   EtiketDID2022085280

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. HH No.32, RT 008/RW 001, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Afit Dwi Purwanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Winuriska S.H.
Cervino Village Building 2nd Floor Unit S & T,   Jalan Raya Casablanca (Jl. KH.
Abdulah Syafei) Kav. 27, Tebet, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fan Capp
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Es yang dapat dimakan berbahan dasar air dengan rasa yang dibekukan; Karamel; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi cokelat;

Kopi gula aren; Minuman cokelat; Minuman karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kopi espresso
dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Roti
kopi; Saus untuk es krim; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti kopi; bubuk cokelat
untuk sediaan minuman berbasis cokelat; campuran kopi; cappuccino; ekstrak kopi; es coklat; es kopi; es krim; es rasa; es
serut; es yang dapat dimakan; esensi kopi; kopi; kopi bebas kafein; krim karamel; minuman berbahan dasar cokelat; minuman
berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman es berbahan
dasar kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan
tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman-
minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); perasa kopi; perasa sirup untuk
digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; saus cokelat; saus karamel; sediaan minuman kopi; sediaan-sediaan untuk
minuman cokelat ; sirup cokelat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:52:26
540   EtiketD122022085282

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pematang Panjang No. 72 RT. 001 Kelurahan Pematang Panjang, Kecamatan
Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 70683

NORHASANAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAMU TRADISIONAL MAMA RISA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih, Orange, Hijau, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===jamu tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:52:52
540   EtiketD172022085283

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. H.R. Koroh No. 184 RT.007 RW.003 Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang,
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

Santhy Chamdra, SP, Tomycho Olviana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAMPS STICK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : kuning;oranye;merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan ringan berbahan dasar buah===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:54:38
540   EtiketDID2022085284

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Sukaasih Raya No 64 RT 003/007 Ds. Sindang Jaya Kec. Mandalajati, Kota
Bandung, Jawa Barat

Erixa Evilianti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Erixa Pastry
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hijau, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bolu Koja; Bolu Kojo; Bolu Paranggi; Bolu nanas; Brownies Coklat; Buttermilk Pancakes; Cimi-Cimi (kue kering); Kue Bolu

Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue kering (pastri); Kue kering
Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Ladran (Kue
Kering); Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka;
makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Sediaan
aromatik untuk kue kering; bindaetteok [Pancake gaya Korea yang dibuat dengan kacang hijau]; brownies; cake frosting
[icing]; campuran adonan untuk okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; campuran pancake gurih; cupcake beku; cupcake
cokelat; fa gao [kue bolu kukus]; irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; kasutera [kue bolu Jepang]; kimchijeon
[pancake sayuran fermentasi]; kue basah; kue bolu; kue kering; kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue
kering berbentuk kerang; kue kering kastengel; kue, biskuit, kue kering; makaroni [kue kering]; okonomiyaki [pancake gurih
Jepang]; pancake; pancake gurih; rugelach [kue kering]; sopapillas [kue kering goreng]; spiced cookies (kue kering); tepung
dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; wafer gulung [cookies]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 10:55:10
540   EtiketJID2022085285

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. HH No.32, RT 008/RW 001, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Afit Dwi Purwanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Winuriska S.H.
Cervino Village Building 2nd Floor Unit S & T,   Jalan Raya Casablanca (Jl. KH.
Abdulah Syafei) Kav. 27, Tebet, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fan Capp
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan

minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Kantin; Pemesanan meja restoran secara online; Restoran; Restoran
cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa restoran; kafe;
layanan kafe dan restoran; layanan kafetaria dan restoran; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; layanan restoran cepat saji; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; menyediakan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:48:51
540   EtiketDID2022085323

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KAPUK CENGKARENG RUKAN GOLF LAKE PARIS B NO. 29 , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

CV. ERA DIGITAL MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MELAO  + LOGO
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik ); Masker kecantikan untuk tangan; Masker wajah (kosmetik); Pelembut pakaian;

Perona Pipi; Pewangi pakaian; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan pemutih dan bahan lain
untuk keperluan binatu; Serum bulu mata; Serum kecantikan (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); astringen untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh;
bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; cat
kuku dan penghapus cat kuku; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); deodoran; gel
rambut; highlighter (kosmetik); kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik;
kondisioner sampo; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pembersih
[kosmetik]; lipstik; lotion masker tubuh; lulur kosmetik; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker mata; masker mata gel; masker pembersihan; masker rambut dan kulit
kepala; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan
wajah; masker wajah kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit;
pacar untuk keperluan kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; perekat untuk bulu mata
palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona pipi;
pomade rambut untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk mencuci piring; sabun dan deterjen; sabun kosmetik; sampo;
sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan pewangi ruangan; sediaan
pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan,
mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; semprotan rambut; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu bayi
untuk keperluan kosmetik; toner wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:52:24
540   EtiketDID2022085325

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GUNUNG RAYA DALAM BLK. D/45 RT.005 RW.011 KEL. CIREUNDEU
KEC.CIPUTAT TIMUR, Kota Tangerang Selatan, Banten

H. MAHEDA DWINARENDRA, MBA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Haii Beautycare
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Gel

jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair
(kosmetik); Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk bulu mata;
Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa;
Krim flek (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik);
Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Losion pelembab (kosmetik); Lotion flek (kosmetik);
Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker wajah (kosmetik); Pelembab (kosmetik);
Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik);
Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun
Mandi; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah
[facial scrub] kosmetik; Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner wajah (kosmetik); basma [pewarna kosmetik]; bedak kosmetik; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; cat kuku (kosmetik); concealer [kosmetik];
dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; garam mandi kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel
kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel wajah [kosmetik]; highlighter
(kosmetik); kit kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan
make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-
up]; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat;
kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala;
kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yaitu krim, susu, lotion,
gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; krim dan lotion kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim malam [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang
[kosmetik]; krim tangan kosmetik; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim wajah [kosmetik]; losion kosmetik; losion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion berjemur kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit
[kosmetik]; lotion rambut kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker kulit
[kosmetik]; masker lumpur kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik
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untuk kulit; mousses [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; paket kosmetik wajah; patch jerawat kosmetik; pelembab wajah
kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pewarna kosmetik; primer
kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir
(kosmetik); produk perawatan kulit kosmetik; produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun kosmetik; sabun mandi; sabun wajah
tanpa obat; salep kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik wajah; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik);
shampo rambut; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; toner untuk keperluan kosmetik; toner wajah
kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:54:34
540   EtiketJID2022085326

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kav DKI Blok 131 No.13, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

GLORIA NOVELITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKIN&CO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ABU-ABU, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah kecantikan; Jasa persewaan gedung; Jasa persewaan ruangan untuk

pesta; Jasa sekolah kecantikan; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang kecantikan, kosmetik, produk perawatan
tubuh dan perawatan kulit; Sekolah; coaching [pendidikan dan pelatihan]; jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program
di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; konsultasi pelatihan
bisnis; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan instruksi dan pelatihan; layanan pendidikan, pelatihan
dan hiburan; melakukan acara hiburan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, konser, simposium, seminar,
kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur kursus pelatihan; mengatur seminar pelatihan; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan hiburan on-line; menyediakan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; organisasi peragaan
busana untuk tujuan hiburan; organisasi pertunjukan hiburan; pelatihan di bidang musik dan hiburan; pelatihan kejuruan;
pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan pengemudi; pembinaan [pelatihan]; pendidikan dan pelatihan di bidang
manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, konvensi,
pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan oleh
institusi akademik; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby shower;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan
pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:56:55
540   EtiketDID2022085327

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Kesatrian VI No.24 RT/RW:26/03, Kebon Manggis, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13150

Shinta Kristin Ningrum

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QtagigitZ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan berbahan dasar tepung; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan

dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie;
kerupuk; kue kering.; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong;
Nasi Campur Bali; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 11:58:50
540   EtiketJID2022085328

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pengiasan 999 Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, 80228
Makoto Sato
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ahmad Al Fauzi S.H
AFS LAW  Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Queen emas
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan merek
591 Uraian Warna : Hitam; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyimpanan dan perdagangan emas; perdagangan emas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 12:02:09
540   EtiketDID2022085329

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gabeng Raya No. 02 RT.008 RW.002, Jangli, Tembalang, Kota Semarang - Jawa
Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50274

OSCAR KUSUMA PUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PINGPING CLEAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Oranye, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen untuk

keperluan binatu; Eyeliner; Highlighter; Krim creambath; Krim pencuci tangan; Minyak bayi; Pasta gigi dan obat kumur;
Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pembersih kaca; Pembersih toilet; Pensil untuk bibir; Penyegar kain untuk keperluan
binatu; Perona Pipi; Sabun; Sabun Cuci Piring; Sabun tangan cair; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan
pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan penghilang warna untuk keperluan
binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan sanitasi untuk tangan; Semprotan pelembab wajah; Tabir surya yang disemprot;
Tisu basah; Vitamin rambut; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga
[binatu]; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bedak; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak tabur; body
lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; busa pembersih tubuh dan wajah;
cairan pembersih; cat kuku dan penghapus cat kuku; concealer [kosmetik]; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB
cream); deodoran; deterjen; deterjen pencuci piring; foundation; gel mandi; gel penata alis; gel rambut dan mousse rambut;
gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; kapas untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak
wajah; kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan
tubuh; krim kecantikan; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim tabir surya; kuku palsu; lipstik; losion tubuh dan wajah;
maskara; masker kecantikan; masker rambut; masker tubuh; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; minyak
aromaterapi; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak mandi dan garam mandi; minyak
rambut; minyak wangi; parfum dan cologne; pelembab bibir; pelembab wajah; pelembut kain; pembersih kamar mandi;
pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih tangan; pembersih wajah; pemutih cucian; pencuci tangan
tanpa obat; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang riasan mata; pensil alis; perekat untuk bulu mata
palsu, rambut dan kuku; perona mata; pewarna rambut; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan, wajah dan
tubuh; sabun cuci tangan; sabun deterjen; sabun kosmetik; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun pencerah warna untuk
keperluan binatu; sabun wajah; sampo dan kondisioner rambut; scrub wajah; sediaan  untuk mencuci tangan; sediaan bahan
kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat
pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut
dan gigi; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan pembersihan
lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan,
pemolesan dan penggosok; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pencuci piring; sediaan pencucian untuk
keperluan binatu; sediaan perawatan kulit; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran; sediaan untuk
mencuci pakaian; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau
minyak sari; semprotan kamar beraroma; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan rambut; senyawa penggosok lantai;
serum kecantikan; susu kecantikan; susu pembersih; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; toner wajah; tonik
rambut; wangi-wangian; wax rambut; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 12:02:12
540   EtiketJID2022085330

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO NORTH GOLDFINCH BLOK RNG NO.82, KEL. CIHUNI, KEC.
PAGEDANGAN
, Kabupaten Tangerang, Banten, 15332

PT. ASIA MEGATAMA SEJAHTERA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Suprijono S.Kom
Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah,  Kota Cimahi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PT ASIA MEGATAMA SEJAHTERA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU MUDA, BIRU TUA, BIRU NAVY
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Perdagangan Untuk Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa

perdagangan; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; jasa manajemen bisnis atau konsultasi
atau nilai tambah terkait perdagangan online-to-offline (O2O) dan business-to-customers (B2C)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 12:08:45
540   EtiketDID2022085331

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SLAMET RIYADI NO. 42 C / 56, Kota Surakarta, Jawa Tengah
DIDIK SETIADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JVISSIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===ECU; Komstering,  untuk kendaraan; bantalan (bearings) [kendaraan darat]; casis untuk kendaraan darat; jeruji untuk

kendaraan darat; jok untuk kendaraan bermotor; klakson elektrik untuk kendaraan; kopling poros atau penyambung poros
[kendaraan darat]; pegas [kendaraan darat]; pelindung kaliper rem untuk kendaraan; penutup as roda motor; penutup ban
untuk kendaraan; penutup baut spion; penutup dan pelindung mesin kendaraan ; penutup gear; penutup kaliper; penutup
kaliper rem; penutup kunci kontak; penutup lampu motor; penutup master rem; penutup pelindung mesin; penutup samping
untuk kendaraan roda dua; penutup tangki bensin kendaraan; penutup untuk tangki bensin (gas) kendaraan; peredam kejut
[kendaraan darat]; poros untuk kendaraan darat; rangka untuk kendaraan darat; rantai penggerak dan sabuk untuk kendaraan
darat; rantai untuk kendaraan darat; rem [kendaraan darat]; roda kemudi untuk kendaraan darat; selat pelindung untuk sepeda
motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); standar untuk kendaraan darat; tabung suspensi kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 12:13:06
540   EtiketDID2022085332

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PEMUDA GG REPELITA I, RT/RW 004/004, KELURAHAN TAMPAN,
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI, KOTA PEKANBARU, Kota Pekanbaru, Riau,
28292

CELINE YANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ITech
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Assembly ( Pengatur hasil pembakaran mesin); Camshaft untuk mesin kendaraan; Delivery Valve (Pegatur  tekanan sisa

bahan bakar); Fuel Injektor (pengatur supply bahan bakar); Gear Oli Pomp; Head Rotor ( pegatur hasil pembakaran mesin);
Nozzle ( alat untuk mengatur hasil pembakaran mesin); O-ring menjadi bagian-bagian mesin; Plunger ( pengatur hasil
pembakaran mesin); Pompa untuk bahan bakar; Regulator Bagian dari mesin; Saringan dan system saringan untuk
kendaraan.; Turbo (alat untuk menambah kecepatan pada mesin kendaraan); aktuator linier; alat kontrol mekanis untuk mesin;
bagian-bagian mesin mekanik untuk kendaraan darat; camshafts mesin; gasket mesin bukan logam untuk kendaraan; gasket
untuk mesin pembakaran internal; gigi untuk mesin; injector untuk mesin; injeksi bahan bakar; injektor; injektor bahan bakar
untuk mesin pembakaran internal; kit pompa; motor linear; nozel bahan bakar; pegas (bagian dari mesin); pompa bahan bakar
untuk mesin; pompa bahan bakar untuk mesin kendaraan darat; pompa diesel; pompa menjadi bagian dari mesin, motor dan
mesin; pompa untuk mesin kendaraan darat; regulator (bagian dari mesin); regulator [bagian mesin]; regulator menjadi bagian
dari mesin; regulator tekanan [bagian mesin]; regulator tekanan menjadi bagian dari mesin; roda gigi menjadi bagian dari
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mesin; saluran minyak pompa; saringan minyak.; switch tekanan menjadi bagian dari mesin; turbocharger untuk mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 12:13:30
540   EtiketDID2022085333

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kav DKI Blok 131 No.13, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

GLORIA NOVELITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKIN&CO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ABU-ABU, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik ); Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Pelembut pakaian; Perona Pipi;

Pewangi pakaian; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk
keperluan binatu; Sediaan penghapus perekat; Serum Mata (kosmetik); Serum bulu mata; Serum kecantikan (kosmetik);
Spray wajah (kosmetik); alis palsu perekat diri; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan
make-up; bedak wajah kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh;
bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; cat kuku dan penghapus cat
kuku; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); deodoran; gel rambut; handuk, kain dan
kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; highlighter (kosmetik);
kain make-up dari kapas; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik;
kondisioner sampo; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pembersih
[kosmetik]; lipstik; lulur kosmetik; maskara; masker rambut dan kulit kepala; masker wajah kosmetik; minyak esensial untuk
keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; pacar untuk keperluan kosmetik; pelembab wajah
kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan
kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; perona mata; perona pipi; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk mencuci piring; sabun dan
deterjen; sabun kosmetik; sampo; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan
kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik;
sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan
pewangi ruangan; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan-
sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; semprotan rambut; semprotan tubuh untuk
keperluan kosmetik; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat untuk wajah; tisu bayi untuk keperluan
kosmetik; toner wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 12:14:06
540   EtiketJID2022085334

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Wijaya Kusuma Blok F 2 No. 24, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17434
Yoni Wijoyo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Indonesia Lighting Project
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, cyan, merah tua, merah muda, magenta
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi

video online; Jasa manajemen acara; Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan
pelaksanaan model acara secara wajar; Jasa pengadaan acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa
penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-
event (acara) hiburan dan pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 12:20:06
540   EtiketDID2022085335
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. NANAS NO.10 RT.007 RW.010 UTAN KAYU UTARA, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13120

Lusi Febrianti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LF Kitchen
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat; Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lasagna; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar

tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.;
Risoles Ayam; brownies; hidangan pasta; kue keju; kue tart; kue untuk makanan ringan; lemper ayam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 12:20:27
540   EtiketDID2022085336

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL MUARA KARANG BLOK H9 TIMUR NO 8, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

ALI UMAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHARD
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; Serbet; bahan tekstil; bahan tenunan elastis; handuk; saputangan dari tekstile; saputangan tekstil; selimut

tempat tidur; sprei===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 12:21:31
540   EtiketDID2022085337

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP CIBADAK RT 02 RW 02 SUKANAGALIH PACET CIANJUR JAWABARAT,
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 43253

ARWAN AZIZ JAELANI, DINA DWI OKTAVIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MENOR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : ungu,putih,silver
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik dan make-up===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 12:25:07
540   EtiketDID2022085338

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL MUARA KARANG BLOK H9 TIMUR NO 8, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

ALI UMAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: FARRIF
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===sandal; sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 12:27:36
540   EtiketJID2022085339

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rengasdengklok No. 24 Rt.005/ Rw.006 Antapani Kidul, Antapani, Kota Bandung,
Jawa Barat 40291, Kota Bandung, Jawa Barat

FUZY YULIANI ERONIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ropensius Silitonga  S.H
Jl. Kelapa Dua Wetan No. 33 RT.14 RW. 08 Kelapa Dua Wetan, Ciracas - Jakarta
Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZEEAUDREY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ZEEAUDREY + LOGO merupakan kata ciptaan pemohon.
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko pakaian eceran; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Layanan agen

ekspor-impor pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang
menampilkan hiasan untuk pakaian; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Memberikan informasi
produk konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan
hiasan kepala; Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan; Pameran peragaan busana untuk
keperluan komersial; Penjualan pakaian,; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki,
ikat pinggang; Penyediaan informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online;
Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web
online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko
ritel yang menampilkan pakaian dan aksesoris fesyen dan sejenisnya; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko pakaian ritel; Toko
tekstil dan pakaian; Toko yang menjual pakaian; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk kain; jasa grosir untuk
pakaian; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng,
sarung tangan musim dingin, ikat pinggang uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan
seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan
penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit, tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali
penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita, tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah,
tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja
beroda; jasa retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai
tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur, penutup meja; jasa toko retail secara online berupa
rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; layanan
distribusi di bidang pakaian; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan
grosir yang berkaitan dengan pakaian; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan periklanan dan manajemen
penjualan; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel online yang
berkaitan dengan pakaian; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian  luar; layanan ritel yang berkaitan dengan
kain; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan
mantel (kecuali pakaian untuk penggunaan eksklusif untuk olahraga dan pakaian tradisional Korea); layanan toko grosir
menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir online yang menampilkan
pakaian; layanan toko ritel menampilkan kain; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris;
layanan toko ritel online yang menampilkan kain; organisasi peragaan busana untuk tujuan komersial; organisasi peragaan
busana untuk tujuan promosi; pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi; pengaturan peragaan busana untuk
tujuan promosi; penjualan busana muslim melalui internet / online; penjualan hijab melalui internet / online; penyelenggaraan
peragaan busana virtual online untuk tujuan komersial; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi;
ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian pakaian; toko busana muslim; toko grosir online dan layanan toko ritel online
yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko hijab; toko ritel online dalam bidang pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 12:27:52
540   EtiketDID2022085340

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SLAMET RIYADI NO. 42 C / 56, Kota Surakarta, Jawa Tengah
DIDIK SETIADI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JVISSIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat anti silau untuk kendaraan; COP LAMPU KENDARAAN; Lampu anti kabut kendaraan; Lampu dinamo kendaraan;

RUMAH LAMPU KENDARAAN; bohlam indikator kendaraan; bola lampu untuk sinyal arah untuk kendaraan; defrosters untuk
kendaraan; katup air untuk sistem pendingin udara untuk kendaraan; lampu belakang untuk kendaraan; lampu belakang untuk
kendaraan darat; lampu cadangan untuk kendaraan darat; lampu kendaraan; lampu rem untuk kendaraan; lampu sorot untuk
digunakan pada kendaraan; lampu untuk kendaraan; menerobos lampu untuk kendaraan darat; pencahayaan instalasi untuk
kendaraan; pencahayaan peralatan untuk kendaraan; penerangan (LED) untuk kendaraan; perangkat anti-silau untuk
kendaraan [lampu fitting]; reflektor kendaraan; unit humidifier sebagai bagian dari kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 12:30:50
540   EtiketDID2022085341

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Kedung Asem RT. 008/004, Mekarmaya, Cilamaya Wetan, Kabupaten
Karawang, Jawa Barat

Novie Fracisca

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ovica Beauty Glow + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih dan Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Balsem kecantikan; Masker kecantikan untuk tangan; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk

perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sediaan kecantikan;
Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Serum kecantikan (kosmetik);
Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; kapas kecantikan; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim kecantikan; krim
kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; lilin untuk keperluan kecantikan;
lotion kecantikan; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak
mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); paket kecantikan (beauty pack) untuk
menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; produk dan sediaan kosmetik
perawatan kecantikan; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan
pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat;
sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh
dan kecantikan; serum kecantikan; susu kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 12:32:42
540   EtiketDID2022085342

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Olah Raga II/20 RT 007 RW 005 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13640

ANIS ABDURAHMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: givans
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : givans = Merupakan sebuah penamaan dan merupakan bagian dari nama Givaniche
591 Uraian Warna : Puith, Hijau, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busa tangan antibakteri; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa bilas air; Cairan pembersih

tangan; Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Desinfektan dan antiseptik; Gel antiseptik; Kapas batangan untuk keperluan
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medis; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan antibakteri; Pencuci tangan
mengandung antibiotik; Pencuci tangan mengandung obat; Penghilang noda cucian antibakteri dan antiseptik; Penghilang
noda karpet antibakteri dan antiseptik; Produk-produk sanitasi untuk keperluan dokter hewan; Sabun Jerawat; Sabun cuci
tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan
sanitasi kulit; Sediaan sterilisasi sanitasi; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan deterjen cucian antibakteri dan
antiseptik; antiseptik; antiseptik untuk keperluan pertanian; busa pembersih tangan untuk desinfektan; desinfektan sabun
wangi; desinfektan untuk keperluan sanitasi; disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan laboratorium; disinfektan serba
guna; gel pembersih tangan untuk desinfektan; kapas antiseptik; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan;
lotion tangan antibakteri; mencuci tangan dengan obat; pelembab tangan medikasi; pembersih antibakteri; pembersih tangan
antiseptik; perban cair antiseptik; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol;
sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat
untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sediaan antibakteri; sediaan antiseptik; sediaan disinfektan
dan penghilang bau serba guna; sediaan farmasi antibakteri; sediaan kimia untuk keperluan sanitasi; sediaan sanitasi kuku;
sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi udara; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan
medis; sediaan sterilisasi sanitasi; semprotan antibakteri; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; tisu antiseptik sekali
pakai; tisu disinfektan sekali pakai; tisu sanitasi sekali pakai; tongkat belerang [disinfektan]; tongkat belerang untuk digunakan
sebagai disinfektan; tongkat pengasapan untuk digunakan sebagai disinfektan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 12:34:59
540   EtiketDID2022085343

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

BUDIHARJO WIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHIC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantalan penyerap keringat untuk kereta bayi; KERETA ANAK; Kereta dorongan bayi; Kursi berpemanas disesuaikan

khusus untuk kereta bayi; Kursi berpendingin disesuaikan khusus untuk kereta bayi; Kursi pengaman untuk bayi dan anak-
anak untuk kendaraan; Payung untuk ditempelkan pada kereta bayi; Pemegang minuman untuk kereta bayi; Penutup yang
pas untuk kereta bayi; TAS YANG DISESUAIKAN UNTUK KERETA DORONG BAYI; Tas disesuaikan untuk kereta bayi;
Tempat duduk mobil, kereta dorong dan kereta dorong dengan roda depan tepat (fixed) dapat untuk sambil berlari untuk bayi
dan anak-anak; bantal penguat anak untuk kursi kendaraan; booster kursi untuk digunakan dalam kendaraan; footmuffs
dipasang untuk kereta bayi; footmuffs dipasang untuk pushchairs; footmuffs dipasang untuk pushchairs dan kereta bayi;
harness keamanan untuk kursi kendaraan; harness pengaman kendaraan untuk kereta dorong bayi; harness pengaman
kendaraan untuk kursi pengaman untuk anak-anak; kap untuk kereta bayi; kelambu dipasang stroller; kereta bayi; kereta bayi
dengan dukungan bayi yang dapat dilepas; kerudung kereta dorong; kerudung untuk kereta bayi; kursi anak portable untuk
kendaraan; kursi anak untuk digunakan di kendaraan; kursi anak untuk sepeda; kursi anak-anak untuk kendaraan; kursi bayi
portabel untuk kendaraan; kursi keselamatan kendaraan untuk anak-anak dan kursi booster (kendaraan); kursi keselamatan
untuk anak-anak untuk mobil; kursi keselamatan untuk anak-anak, untuk kendaraan; kursi keselamatan untuk bayi, untuk
kendaraan; kursi keselamatan untuk digunakan di kendaraan; kursi pendorong kendaraan untuk anak-anak; kursi pengaman
untuk bayi untuk penggunaan di kendaraan; kursi pengaman yang disesuaikan untuk penggunaan untuk anak-anak di
kendaraan; kursi sepeda untuk anak-anak; kursi untuk anak-anak untuk digunakan di kendaraan; pas kereta dorong bayi
selimut; pelindung kaki untuk kereta dorong bayi ; penutup kaki untuk kereta bayi; penutup kereta bayi; penutup kereta dorong;
penutup kereta dorong bayi; pushchair dipasang dilengkapi kelambu; restraints anak untuk kursi kendaraan; selimut pas untuk
kursi mobil untuk anak-anak; tas disesuaikan untuk pushchairs; tempat duduk pengaman di mobil untuk anak-anak; tudung
kereta dorong; tudung untuk kereta bayi; tutup pelindung kereta bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 12:36:20
540   EtiketDID2022085344

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Kayu Manis IV Lama RT/RW:06/01, Pisangan Baru, Matraman, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13110

Hutabarat Chatrine I

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rizvel Kitchen
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi Latte; Kopi Susu ; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); brownies; makaroni

dengan keju; minuman dengan bahan dasar kopi; nasi kotak; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue
basah) dan kembang gula, es konsumsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 12:37:10
540   EtiketJID2022085345

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bendul Merisi Permai Q/12,RT.007,RW.009,Kelurahan Bendul Merisi,Kecamatan
Wonocolo,Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur

MIRZA YADIPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
Jalan Ngagel Wasana III No 53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOUNNA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih;Biru;Hitam;Kuning emas
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa binatu; Jasa laundry sepatu, jasa cuci sepatu, reparasi dan restorasi sepatu; Jasa pembersihan sepatu; Jasa service

tas dan sepatu; Layanan binatu dengan bahan kimia tanpa penggunaan air; layanan perbaikan sepatu; memberikan informasi
yang berkaitan dengan perbaikan atau perawatan mesin dan instrumen untuk membuat sepatu; penyediaan fasilitas binatu;
perawatan, pembersihan dan perbaikan kulit; perbaikan dan pemulihan barang-barang rumah tangga; perbaikan sepatu dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan sepatu, tas dan ikat pinggang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 12:42:11
540   EtiketDID2022085346

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jelambar Barat 3A No.32A (RT.04 RW.05) Kel. Jelambar Baru, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460

Hendra Gunawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sinatex
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pelicin pakaian; Alat pelicin pakaian (mangle); Boiler untuk penggerak mula (prime movers) dan mesin non-listrik;

Mesin dan peralatan untuk mencuci karpet (listrik); Mesin pembersih karpet, elektrik; Mesin pengatur pakaian yang digunakan
untuk keperluan rumah tangga; Mesin setrika untuk pakaian; Peralatan elektrik pengatur pakaian yang digunakan untuk
keperluan rumah tangga; alat cuci; alat pembangkit uap menjadi bagian dari mesin; boiler mesin uap; buah mesin cuci;
cerobong asap untuk boiler mesin; fitting untuk boiler mesin; industri mesin cuci laundry; instalasi pencuci untuk kendaraan;
keranjang perkakas untuk mesin pencuci piring; ketel uap [bagian-bagian mesin]; kondensor uap [bagian-bagian mesin];
makan aparat untuk boiler mesin; menekan laundry; menekan laundry [mesin untuk keperluan industri]; menekan setrika
[mesin untuk keperluan industri]; mesin cuci [laundry]; mesin cuci karpet; mesin cuci kendaraan; mesin cuci laundry untuk
keperluan rumah tangga; mesin cuci listrik; mesin cuci listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin cuci otomatis untuk
peralatan bedah, medis dan laboratorium; mesin cuci pakaian; mesin cuci sayur [mesin]; mesin dan alat untuk mencuci karpet,
listrik; mesin pembersih karpet; mesin pembersih uap; mesin pembersih uap dalam sifat pel uap; mesin pencuci lantai; mesin
pencuci pakaian; mesin pencuci piring untuk keperluan industri; mesin pengepres pakaian; mesin pengepres pakaian, listrik;
mesin penggiling uap; mesin press besi untuk pakaian; mesin press setrika pakaian; mesin setrika; mesin setrikaan; mesin
tekanan cuci; mesin uap; mesin untuk cuci periuk; mesin untuk mencuci gelas; mesin untuk panci dan wajan cuci; mesin untuk
telur cuci ulat; pakaian kartu [bagian dari mesin carding]; pel uap; pembersih uap multi-tujuan; pembersih uap untuk keperluan
rumah tangga; pemisah uap / minyak; pengumpul skala untuk boiler mesin; peralatan pembersih menggunakan uap;
perangkap uap; rak pencuci piring [bagian dari mesin pencuci piring]; reaktor deposisi uap fisik untuk semikonduktor
manufaktur mesin; reaktor deposisi uap kimia [CVD] untuk mesin manufaktur semikonduktor; setrika menekan; setrika robot;
setrika uap putar, portable, untuk kain; tekanan tinggi pompa untuk instalasi cuci; turbin uap, selain untuk kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 12:42:18
540   EtiketDID2022085347
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN SATREYAN RT 01 RW 05 , DESA RAMBAT KECAMATAN GEYER,
Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, 58172

BATHI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BATI REJEKI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, ORANGE , BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 12:46:12
540   EtiketDID2022085348

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP CIBADAK RT 02 RW 02 SUKANAGALIH PACET CIANJUR JAWABARAT,
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 43253

ARWAN AZIZ JAELANI, DINA DWI OKTAVIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MENOR GLOW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : ungu,putih,silver
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim pelindung sinar UV; Krim wajah (kosmetik); Losion dan serum; Sabun kosmetik; Serum Mata (kosmetik); Serum

Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum jerawat; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum pengencang kulit; Spray wajah (kosmetik); Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); krim anti-bintik
untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim malam; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih
kulit; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim tabir surya; krim untuk mencegah kerutan wajah; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun wajah;
sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan;
serum kulit (kosmetik); serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum wajah; toner kulit; toner kulit untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah; toner wajah kosmetik; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 12:47:15
540   EtiketJID2022085349

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mars Raya Blok E No. 14-15, Jangli, Tembalang, Kota Semarang - Jawa Tengah,
Kota Semarang, Jawa Tengah, 50274

PT EKA REKA PALAKERTI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ERP INDONESIA BALANCING LIFE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain, pembuatan atau pemeliharaan program aplikasi; Disain perangkat lunak komputer untuk orang lain; Hosting

perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Jasa konsultasi untuk pihak lain di bidang otomatisasi perangkat lunak.; Jasa
pemrosesan data komputer; Jasa penyediaan informasi dalam bentuk data, file, aplikasi dan informasi yang terkomputerisasi
melalui sebuah halaman situs web online yang disesuaikan; Layanan penyimpanan data elektronik; Penyediaan video online
yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; hosting aplikasi multimedia dan interaktif; hosting ruang memori
elektronik di Internet untuk media, situs, video, pengaturan media sosial, surat kabar dan layanan iklan (dalam jaringan);
hosting situs web di Internet; jasa penyediaan platform digital secara daring untuk iklan dan penjualan; layanan komputer,
yaitu, mengkurasi (curating) konten dan iklan yang ditentukan pengguna online dan menciptakan/membuat umpan media
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sosial; membuat dan memelihara situs web; pengembangan perangkat lunak, produk dan aplikasi multimedia interaktif untuk
digunakan dalam kaitannya dengan skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; penyediaan situs media sosial; Jasa proyek manajemen komputer yaitu,
sistem informasi, perangkat lunak komputer dan proyek manajemen infrastruktur; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk
layanan (SAAS); Jasa-jasa perencanaan teknologi; Layanan untuk desain perangkat lunak pemrosesan data elektronik;
Memberikan layanan konsultasi untuk orang lain yang berkaitan dengan manajemen data dan pengembangan infrastruktur
teknologi informasi; Pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer; Pemrograman komputer dan pemeliharaan
sistem komputer; Penelitian, analisis dan konsultasi yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer, pemrograman
komputer, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer; Penyediaan online aplikasi berbasis web; Perancangan dan
pengembangan perangkat lunak aplikasi mobile; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; Perangkat lunak
berbentuk layanan (SaaS); Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; Perawatan perangkat lunak komputer; Portal web dan/
atau platform digital dengan tujuan komersil; analisis dan desain sistem komputer; computer programming; desain dan
pengembangan komputer dan perangkat lunak komputer; desain perangkat lunak aplikasi, membuat perangkat lunak aplikasi,
atau pemeliharaan perangkat lunak aplikasi; desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis,
analisis data dan data besar; desain perangkat lunak smartphone; desain sistem komputer, pemrograman sistem komputer
dan konsultasi sistem komputer; desain, pemrograman dan konsultasi sistem komputer; hosting data, file, aplikasi, dan
informasi yang terkomputerisasi; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; instalasi perangkat lunak komputer;
instalasi perangkat lunak untuk sistem komputer; instalasi program komputer; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat
lunak komputer; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak untuk sistem komputer; instalasi, pemeliharaan,
pembaruan, dan peningkatan perangkat lunak komputer; instalasi, perbaikan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer;
jasa konsultasi dalam bidang perangkat lunak komputer; jasa konsultasi informasi teknologi.; jasa konsultasi piranti lunak; jasa
pemeliharaan perangkat lunak; jasa perawatan perangkat lunak; konsultasi teknis yang berkaitan dengan aplikasi dan
penggunaan perangkat lunak komputer; konsultasi teknis yang berkaitan dengan instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak
komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; konsultasi yang berkaitan
dengan desain dan pengembangan program perangkat lunak komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain,
pemrograman, dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; konsultasi yang berkaitan dengan pemeliharaan perangkat lunak
komputer; layanan dukungan teknologi komputer, yaitu layanan help desk; layanan komputer dalam bentuk Perangkat Lunak
sebagai Layanan (SaaS); layanan komputer, yaitu, memberikan informasi di bidang teknologi dan pengembangan perangkat
lunak melalui jaringan internet dan komunikasi; layanan konsultasi dan konsultasi teknologi; layanan konsultasi di bidang
teknologi informasi; layanan teknologi informasi; manajemen sistem perangkat lunak dan informasi teknologi untuk pihak lain;
memberikan informasi yang berkaitan dengan pemrograman komputer; memberikan informasi yang berkaitan dengan program
komputer; membuat dan memelihara halaman web; memperbarui dan memelihara perangkat lunak komputer; meningkatkan
fungsi perangkat lunak komputer; menyediakan perangkat lunak dan aplikasi untuk manajemen hubungan pelanggan
(customer relationship management (CRM)); menyediakan perangkat lunak untuk pemesanan dan/atau pembelian barang dan
jasa; menyediakan program komputer; merancang, mengembangkan, dan memelihara aplikasi perangkat lunak komputer
untuk orang lain dan layanan konsultasi yang terkait dengannya; pemrograman komputer untuk orang lain; pemrosesan
informasi melalui komputer; penampilan produk-produk dan perancangan secara fungsional dan pengembangannya;
pengembangan dan pemukhtahiran perangkat lunak komputer; pengembangan perangkat lunak dalam rangka penerbitan
perangkat lunak; pengembangan perangkat lunak komputer dan internet; penyedia layanan aplikasi, yang menampilkan
perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (API) untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengakses,
mengelola, melacak, dan menganalisis data pengguna; penyediaan perangkat lunak aplikasi; penyediaan program komputer
untuk telepon genggam; penyimpanan elektronik dari media elektronik, yaitu, gambar, teks, audio, dan data video; perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk surat elektronik dan pesan digital; perangkat lunak
sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan peranti lunak komputer untuk menghubungkan, mengoperasikan,
mengintegrasikan, mengendalikan, dan mengelola jaringan perangkat elektronik konsumen.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 12:47:58
540   EtiketDID2022085350

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Satria Raya Iv no 6, Kota Bandung, Jawa Barat
PT Laju Paramita Lestari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Calluna
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 24, 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===penjualan seprei, bedcover,  sarung bantal & guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil  melalui internet / online;

toko seprei, bedcover,  sarung bantal & guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil===
===bahan linen untuk alas tidur; handuk, khususnya linen mandi; linen tempat tidur dan meja; selimut tempat tidur===
===Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana
pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Sweater; kaos t shirt;
linen tubuh [garmen]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 12:48:26
540   EtiketJID2022085351

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO PASAR SENTRAL ESB 12 LIPPO CIKARANG, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat, 17532

PT BEYUWAN LINTAS WISATA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEYUWAN TOURS & TRAVEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH,PUTIH,HITAM.ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor

Elektronik; Agen penjualan; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman
untuk orang lain; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi
dan kantor; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi
pemasaran); jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa ritel yang
berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol; pengiklanan penjualan melalui pos
(direct mail advertising); penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 12:52:11
540   EtiketDID2022085352

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN JATI TENGAH  RT 02 RW 10 DESA TAMBAKSELO KECAMATAN
WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN, JAWA TENGAH, Kabupaten Grobogan,
Jawa Tengah, 58192

HINDIAN TUTIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MORIMI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===mie kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 12:58:46
540   EtiketDID2022085353

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LA RIZ WOOD AE 3-030 PAKUWON INDAH, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60216
KIM PANSEUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEGATONIC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; alas kaki; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk wanita; alas kaki,

kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal,
sendal jepit, sepatu bot; bagian atas sepatu; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol
luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; karet [alas
kaki]; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak
bola; sepatu basket; sepatu dan alas kaki; sepatu kasual; sol alas kaki===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 12:59:21
540   EtiketDID2022085354

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Kalisudo RT 009 RW 003 Ds Sumberkembar Kec Binangun Kab Blitar,
Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66193

TRI WAHYUNI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUWENG BOEKTRIE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih-Hitam-Coklat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sambal Bajak; Sambal Balado; Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Colo-Colo; Sambal Geprek; Sambal Hijau;

Sambal Ikan Teri; Sambal Matah; Sambal Roa; Sambal Terasi; Sambal baby cumi; Sambal cobek; Sambal goreng Teri;
Sambel Bajak; Sambel Gami; Sambel Ijo; Sambel Ikan Asin; Sambel Teri Kacang; Sambel Tomat; Sambel tumpang; sambal;
sambal kacang; sambal pedas; sambel; sambel ebi; sambel ikan teri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:01:55
540   EtiketDID2022085355

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ikan Simba no.17 LK.I, 008/000, Pesawahan, Kota Bandar Lampung, Lampung,
35223

Adeline Biancha Gunawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: announce (é nauns) - mengumumkan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Mengumumkan
591 Uraian Warna : Hitam dan Hijau Lemon (lime)
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian [pakaian]; pakaian mode/fesyen; pakaian siap pakai; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung

tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja
(overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur,
kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat,
pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin
dan windshirt===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:02:38
540   EtiketJID2022085356

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MOH.YAMIN X NO.9 DPS BR/LINK SEMBUNG SARI RT./RW.000/000
KEL.SUMERTA KELOD, Kota Denpasar, Bali

PANDE MAHAYANA ADITYAWARMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fenny Felisa S.Sn
I2B PATENT (INDONESIAN INTELLECTUAL BRANDING)  JL. ARJUNA NO. 36
Kel.BANARAN Kec.GROGOL Kab.SUKOHARJO Prov.JAWA TENGAH 57552

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PASIR + LOGO/LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, coklat muda, oranye muda
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa

dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung;
Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro,
dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
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minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar
makanan ringan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Restoran; Restoran Prasmanan;
delicatessens [restoran]; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa
yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe, kafetaria dan layanan
restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; layanan informasi restoran; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan
restoran; layanan kafetaria dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan
restoran, katering, bar dan ruang koktail; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan
minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; penyediaan informasi yang menampilkan
informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; restoran, bar dan layanan katering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:03:32
540   EtiketDID2022085357

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LA RIZ WOOD AE 3-030 PAKUWON INDAH, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60216
KIM PANSEUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NFINITY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; alas kaki; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk wanita; alas kaki,

kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal,
sendal jepit, sepatu bot; bagian atas sepatu; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol
luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; karet [alas
kaki]; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak
bola; sepatu basket; sepatu dan alas kaki; sepatu kasual; sol alas kaki===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:09:25
540   EtiketJID2022085358

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Antorium No. 1 RT. 01 / RW. 04, Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik

, Kota Bandung, Jawa Barat, 40293

Sinode Gereja Injili Karo Indonesia (GIKI)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Suprijono S.Kom
Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah,  Kota Cimahi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gereja Injili Karo Indonesia (GIKI)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===pelayanan agama===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:11:03
540   EtiketDID2022085359

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN KAUMAN RT 05 RW 04 DESA SEDADI KECAMATAN PENAWANGAN,
Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, 58161

SUHARTINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LEJAAD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH
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511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sale pisang; jagung manis, diolah; keripik pisang; keripik tempe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:20:58
540   EtiketJID2022085361

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEKS CITRA GARDEN V C9 /10  RT.008 RW. 010 KAMAL , Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 69162

KURNIAWAN PRANOTO, PT KURHANZ TRANS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KURHANZ TRANS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Solusi Pengiriman Anda
591 Uraian Warna : MERAH (Red #E5272C)  Orange (Orange #FDB714)
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa angkutan barang via darat menggunakan mobil trailer dengan dan tanpa peti kemas; bongkar muat kargo; jasa agen

pengiriman barang; jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang; jasa pengiriman kargo;
jasa pengiriman laut; jasa pengiriman parsel; jasa transportasi dan pengiriman melalui udara, jalan, kereta api dan laut;
layanan impor dan ekspor penanganan kargo; layanan penanganan kargo impor; layanan pengangkutan kargo impor; logistik
transportasi; memberikan informasi mengenai pengumpulan dan pengiriman aset dalam perjalanan , yaitu, kendaraan, trailer,
pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman; memberikan saran terkait layanan pengiriman barang; mengatur
pengiriman barang; penanganan kargo; penanganan kargo dan jasa pengiriman; pengangkutan barang [pengiriman barang];
pengiriman barang; pengiriman barang dengan truk; pengiriman barang ekspres; pengiriman barang ekspres dengan truk;
pengiriman paket; penyewaan kendaraan traksi dan trailer; penyewaan trailer mobil; penyewaan truk dan trailer; transportasi
kapal kargo===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:26:54
540   EtiketDID2022085362

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Jati RT/RW 02/02, Ds. Jati, Kec. Udanawu Kab. Blitar, Kabupaten Blitar, Jawa
Timur, 66154

SITI MAFKHUNAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Batik Nawa Sena
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah - Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; kain sarung batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:27:48
540   EtiketDID2022085363

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BANYU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia (industri); Bahan kimia penyamak kulit; Komposisi zat-zat kimia untuk pemadam api; Lem PVC; Sediaan
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kimia; air raksa; bahan kimia dan sediaan kimia untuk digunakan dalam industri wewangian, bahan pewangi dan senyawa
pewangi; bahan kimia pemurni air; bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan zat warna; bahan kimia untuk digunakan
dalam pengolahan plastik; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; bahan kimia untuk
digunakan dalam produksi karet sintetis; bahan kimia untuk industri; bahan pengawet kimia untuk industri makanan; belerang;
cairan kimia untuk melancarkan pipa minyak (scale inhibitor); dempul untuk digunakan oleh tukang ledeng untuk
menempelkan toilet; getah [perekat] untuk keperluan industri; glasir keramik; helium; komposisi kimia untuk mengawetkan
bahan makanan; lem dari getah arab untuk keperluan industri; lem kayu untuk keperluan industri; lem lateks, selain untuk
keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem untuk keperluan industri; oksigen untuk keperluan industri; pelarut untuk cat,
pernis dan pernis; perekat atap; perekat untuk keperluan industri; plastik yang tidak diproses untuk digunakan dalam industri;
pupuk; rabuk (pupuk) alam; resin buatan yang tidak diproses, plastik yang tidak diproses; resin sintetis termoplastik, tidak
diproses; resin sintetis yang belum diproses untuk digunakan dalam industri senyawa cetakan plastik; sealant kimia untuk
permukaan penyegelan; sediaan kimia tahan api; sediaan pemadaman api; sediaan-sediaan kimia pelapis; senyawa perekat
untuk pipa; silan; silicon silane; silikat; silikon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:29:44
540   EtiketDID2022085364

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Sanggrahan, Kec. Grogol
Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah 57552, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

PT. KONIMEX

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Talita + Karakter huruf Arab
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Talita : merupakan suatu penamaan.
Karakter huruf Arab dibaca Ta Li Ta.

591 Uraian Warna : Ungu.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pencuci tangan antibakteri; alkohol untuk penggunaan topikal; antiflatulan; antijamur vagina; balsem analgesik; bedak bayi

mengandung obat; bedak tubuh obat; cuci tangan anti-mikroba; gel antibakteri; gel lidah buaya untuk tujuan terapeutik; gel
untuk penggunaan dermatologis; gel, krim dan solusi untuk penggunaan dermatologis; kayu putih untuk keperluan farmasi;
krim anti-gatal [antipruritik]; krim kulit obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim ruam popok obat; lotion dan krim obat
untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion kulit obat; lotion ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat;
minyak bayi mengandung obat; minyak obat; minyak pijat obat; minyak untuk keperluan farmasi; obat antijamur; obat pereda
luka bakar; pelembab kulit obat; pelembab tubuh obat; pembersih antibakteri; pembersih obat untuk kulit dan luka; penolak
binatang; popok bayi; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun tubuh yang diberi
obat; salep anti-gatal [antipruritik]; salep ruam popok obat; salep untuk keperluan farmasi; salep untuk mengobati ruam popok;
sediaan antijamur; sediaan farmasi antibakteri; sediaan lidah buaya untuk keperluan farmasi; sediaan perawatan kulit obat;
sediaan untuk pengobatan luka bakar; tisu sanitasi sekali pakai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:35:55
540   EtiketDID2022085365

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Resort Mediterania Blok Z-1 No. 16, RT. 002/ RW. 008, Kel. Kapuk Muara,
Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

Irman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAPE DISCOVERY - DELICIOSO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Abu- Abu , Magenta dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 33
510 Uraian Barang/Jasa : ===Anggur suling; Fruit-Wine (minuman anggur beralkohol); Grape-wine (minuman anggur beralkohol) bersoda; Minuman

anggur beralkohol (fortified wines); Minuman arak anggur yang dilindungi oleh sebutan asal "Cognac"; Minuman beralkohol
(kecuali bir) termasuk minuman wine; Minuman wine; Ragi buatan untuk membuat wine (minuman anggur beralkohol); Ragi
untuk membuat Wine (minuman anggur beralkohol); Sediaan koktail wine (minuman anggur beralkohol); Wine (minuamn
anggur beralkohol sebagai pembuka sebelum makan untuk merangszng nafsu makan); Wine (minuman anggur beralkohol);
Wine (minuman anggur beralkohol) acanthopanax; Wine (minuman anggur beralkohol) manis; Wine (minuman anggur
beralkohol) merah; Wine (minuman anggur beralkohol) putih; Wine (minuman anggur beralkohol) stroberi; Wine (minuman
anggur beralkohol) untuk memasak; Wine (minuman anggur manis Jepang beralkohol yang mengandung ekstrak ginseng dan
kulit cinchona; Wine (minuman beralkohol dari buah-buahan); Wine-mulled (minuman anggur beralkohol); bokbunjaju
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[minuman anggur beralkohol raspberry hitam]; dessert wines (minuman beralkohol); grape wine (minuman beralkohol dari
buah anggur); koktail Wine (minuman anggur beralkohol) merah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:36:16
540   EtiketDID2022085366

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
Hardwood Pte Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAWAN BATUK
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Minuman beras kencur (jamu); Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh

dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman untuk
keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman obat
herbal; obat herbal; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan pengobatan; suplemen herbal; teh herbal
untuk penggunaan obat; tonik untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:37:01
540   EtiketDID2022085367

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN NGADRI RT. 04 RW. 04 DESA NGADRI KECAMATAN BINANGUN ,
Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66193

RENAL EKO PAMBUDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Krasfi
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan dan makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Minuman berbahan dasar kedelai

digunakan sebagai pengganti susu; Sediaan kacang kedelai; Susu kedelai; cheonggukjang jjigae [Hidangan Korea yang terdiri
terutama dari tahu dengan pasta kedelai kaya]; kacang kedelai, diolah; kedelai olahan; keripik kedelai; makanan ringan dan
keripik berbahan dasar kedelai; patties berbahan kedelai; patties kedelai; tempe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:37:04
540   EtiketJID2022085368

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. VIKAMAS BARAT 1 BLOK C7 NO. 8C PENJARINGAN JAKARTA UTARA, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

DESFANDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JANJEM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 41, 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,

sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau
melalui Internet; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi,
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pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi,
film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan,
kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan
dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun
binatang, layanan taman hiburan; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Jasa taman hiburan dan taman
hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan
dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding,
olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan taman bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan
untuk anak-anak; Memberikan informasi terkait rekreasi; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor
yang memasang fasilitas trampolin; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor
untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Taman hiburan
dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan dalam sifat peragaan
busana; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; informasi tentang kegiatan rekreasi; jasa hiburan wisata dalam air;
layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan kamp rekreasi; layanan liburan dan
rekreasi; layanan rekreasi; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan; melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara
hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang
berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan snorkeling; menyediakan dan menyewakan fasilitas-
fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan fasilitas taman hiburan; menyediakan layanan taman air;
menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; organisasi peragaan
busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan;
pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; penyediaan pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition)
dan pelatihan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun layanan; penyelenggaraan acara hiburan langsung;
penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan
peragaan busana; produksi hiburan audio; produksi hiburan langsung; produksi pertunjukan taman hiburan; taman hiburan
dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang
berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga,
penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia ,
teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa klub kebugaran untuk
anak dan bayi; Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan dan acara terkait
dengan kebugaran fisik; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi dan sumber daya kesehatan dan kebugaran;
Layanan klub kesehatan dan kebugaran, yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang kebugaran
dan latihan fisik; Layanan pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya
untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran; Memberikan pembinaan kelompok di bidang olahraga olahraga kesehatan dan
kebugaran; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan dan kebugaran; Menyediakan
publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk artikel di bidang kebugaran; Menyediakan publikasi
elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk artikel di bidang kebugaran

Menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk artikel di bidang nutrisi; Pendidikan, pelatihan,
kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,
sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau
melalui Internet; Penyediaan klub kesehatan, klub kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan rekreasi; Penyediaan
seminar kebugaran dan kesehatan, seminar tari aerobik; Penyelenggara acara olahraga; hiburan dalam sifat pertunjukan
senam; instruksi kebugaran fisik; instruksi kebugaran fisik virtual; instruksi kebugaran golf; instruksi kebugaran udara; instruksi
senam; jasa penyediaan informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa
penyediaan informasi kebugaran dan olahraga melalui perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; jurnal online,
yaitu, blog-blog yang menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness), tidur, kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; kelas kebugaran tinju dan kickboxing; konsultasi yang berkaitan dengan
pelatihan kebugaran fisik; layanan dan konsultasi pelatihan kebugaran pribadi; layanan instruksi dan pelatihan; layanan
instruksi kebugaran fisik online; layanan klub kebugaran; layanan klub kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan
[pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub kesehatan dan kebugaran; layanan pelatih pribadi [pelatihan kebugaran];
layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang disediakan oleh salon angka; layanan pelatihan kesehatan di bidang
promosi kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), pengendalian (management) penyakit dan kondisi; layanan pelatihan
kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management) kondisi medis kronis; layanan pelatihan
perawatan kesehatan yang menawarkan panggilan atau obrolan (chats), pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas,
solusi manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pelatihan
pribadi di bidang kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan dan
pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran yang disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; layanan
pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi,
kesehatan dan kebugaran, tidak disediakan oleh institusi akademik; melakukan kelas kebugaran; melakukan kelas kebugaran
prenatal; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; melakukan kursus pelatihan; memberikan informasi di bidang
olahraga dan kebugaran jasmani; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; memberikan
informasi tentang olahraga dan kebugaran melalui situs web; mengatur dan melakukan kelas kebugaran; mengatur kursus
pelatihan; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; menyediakan fasilitas kebugaran; menyediakan fasilitas
kebugaran dan olahraga; menyediakan fasilitas senam; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah
raga; menyediakan layanan pelatihan kebugaran (wellness) dan kesehatan yang dipersonalisasi; menyediakan situs web
(website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan sesi-sesi
atletik dan kebugaran (fitness); pelatihan kebugaran dengan angkat barbel; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran
metabolisme tubuh; pelatihan kebugaran pribadi; pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi
kebugaran (fitness) jasmani; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; penyediaan rekreasi klub, fasilitas olahraga dan
ruang senam; penyelenggaraan kompetisi olahraga; senam virtual===
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===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan
minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Dekorasi kue; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang
bisa diantar dan dijemput; Jasa akomodasi sementara; Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa konsultasi sehubungan dengan
fasilitas hotel; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan
kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan minuman; Jasa reservasi pemesanan untuk akomodasi dan makan; Jasa resort;
Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman
untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings); Jasa/layanan hotel,
restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi; Kedai barbekyu; Kedai
kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai ramen; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan katering termasuk layanan
katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan kedai
bubur kacang hijau; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan menjemput makanan; Layanan pariwisata sebagai penyediaan
informasi tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan
dengannya; Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan perhotelan
(hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan perjamuan; Layanan
reservasi akomodasi; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja
waralaba; Layanan tempat tidur dan sarapan; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi;
Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Penginapan untuk liburan; Penyediaan akomodasi untuk wisma;
Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan
pameran; Penyediaan katering; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan tempat untuk acara sosial; Pusat Jajanan
Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran Masakan Korea; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan
sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran khusus pempek; Restoran masakan
panggangan daging, ayam, ikan; Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat
penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Warung makan; Warung penyediaan makanan sate; angkringan; jasa agen
perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa kafe; jasa konsultasi di bidang perhotelan; jasa kontrak untuk katering;
jasa penginapan wisatawan; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan kopi untuk kantor; jasa penyediaan makanan
berupa roti; jasa penyediaan minuman dengan boba; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan
oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe yang menyediakan makanan dan minuman
kelor; katering makanan dan minuman; kedai ayam goreng; kedai roti dan kue (bakeries); layanan akomodasi hotel; layanan
bar teh; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan katering luar; layanan katering
untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk sekolah; layanan pemesanan kamar hotel; layanan restoran
sushi; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan
layanan informasi penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong;
menyediakan makanan dan penginapan di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan
kesejahteraan umum pelanggan; pemesanan jasa katering; pemesanan penginapan; penginapan turis; penyediaan informasi
yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan yang dibawa
pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi,
fasilitas untuk pameran dan pertemuan; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan
orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk
pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-
resepsi; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; persiapan makanan dan minuman; reservasi kamar hotel
dan penginapan sementara; restoran masakan khas jepang; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; rumah
makan; rumah makan cina halal; tempat pizza; warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:40:09
540   EtiketDID2022085369

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kap Dulhak No 415 RT. 001 RW. 005, Kel. Wonosari, Kec. Prabumulih Utara,
Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, 31126

DR. SAZIA KAMAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHALITTA TEEN SKIN & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CHALITTA TEEN SKIN Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah Muda dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Produk kosmetik;

Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu,
krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik untuk digunakan pada
kulit; krim kecantikan; masker kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:42:28
540   EtiketDID2022085370

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BANYU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baja ringan; Barang-barang dari besi untuk jendela; Barang-barang dari besi untuk pintu; Katup dari logam (selain bagian-

bagian mesin); Katup pipa air dari logam; Kuningan, kasar atau setengah dikerjakan; Pipa tekanan atas (dari logam); Pipa-
pipa dari logam; Roda perabot dari logam; Sambungan atap dari logam; Sambungan dari logam untuk pipa; Talang dari
logam; aluminium; bahan bangunan dari logam; baut logam; baut, flat; besi cor; besi dan baja; fitting logam untuk pipa; fitting
logam untuk pipa fleksibel; katup logam untuk mengendalikan aliran gas di pipa; katup logam untuk mengontrol cairan; kisi-kisi
logam; klem pipa logam; kran logam untuk tong; kunci logam; lembaran baja galvanis; persimpangan dari logam untuk pipa,
termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; pintu lipat logam; pipa bercabang logam; pipa besi cor; pipa hollow; pipa
kaku logam; pipa mendukung terisolasi dari logam; pipa stainless; pipa underdrainage logam; pipa-pipa baja; rol pintu garasi
logam; selang logam; sendi dari logam untuk pipa; seng; siku dari logam untuk pipa; tangki air logam; tangki penyimpanan
cairan logam; tutup atap dari logam; tutup logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:44:30
540   EtiketDID2022085371

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lingkungan Kendaldoyong, RT/RW 01/01, Togogan, Kec. Srengat, Kabupaten Blitar,
Jawa Timur, 66152

ISWANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Karsa Jaya
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah-Putih-Hijau-Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; Makanan berbahan dasar ketela pohon; ubi jalar, diolah; ubi jalar, hasil

olahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:44:49
540   EtiketDID2022085372

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PERINTIS KEMERDEKAAN SIMPANG EMPAT KOMPLEK SETC NO. 9/10,
KEC. SIMPANG EMPAT DSN 7 B , Kabupaten Asahan, Sumatera Utara

PT. CAHAYA REJEKI SENG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAHAYA ASAHAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baja lembaran dan gulungan lapis seng; Genteng dari logam; Genteng metal Baja lembaran dengan lapisan seng dan

almunium; Hollow besi Siku; Hollow gypsum Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Hollow gypsum galvanis;
Lembaran Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan lapisan seng dan almunium; Logam Untuk penutup lantai tersusun
dengan lapisan seng dan almunium (bahan galvanis); PPGL Coil dari Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium;
PPGL Coil dari galvanis; Panel baja lapis warna; Produk baja lembaran dan gulungan canai dingin; Sekrup gypsum; Seng
Gulung Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Seng plat; Seng roll galvanis; Spendek dari logam; Tombak
(logam campuran antara tembaga dan seng); baja dalam bentuk lembaran, pelat, foil dan gulungan; baja profil; balok besi atau
baja; berlapis seng lembaran baja; genteng metal galvanis; genteng metal pasir; hollow baja ringan; kanal c baja ringan;
rangka baja ringan kanal c; reng baja ringan; selang gulungan semi-ditarik dari logam; semi-tempa timah dalam bentuk
gulungan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:45:25
540   EtiketDID2022085373

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN BENDIL PUTIH RT. 04 RW. 4 DESA TUMPANG KECAMATAN TALUN
KABUPATEN BLITAR, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66183

BINTI CHOLIFAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BATIK Selo Putri
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Kuning dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; Sarung bantal sofa; Selampe (Sapu Tangan); Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung

bantal, selimut); bungkus kado kain; hiasan dinding dari tekstil; hiasan dinding dekoratif dari tekstil; kain digunakan dalam
pembuatan tas; kain sarung batik; serbet dari tekstil; serbet kain; serbet meja dari tekstil; set sprei; sprei===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:47:12
540   EtiketDID2022085374

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Resort Mediterania Blok Z-1 No. 16, RT. 002/ RW. 008, Kel. Kapuk Muara,
Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

Irman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAPE DISCOVERY - DOCE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Abu-abu, Magenta dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 33
510 Uraian Barang/Jasa : ===Anggur suling; Fruit-Wine (minuman anggur beralkohol); Minuman anggur beralkohol (fortified wines); Minuman arak

anggur yang dilindungi oleh sebutan asal "Cognac"; Minuman beralkohol (kecuali bir) termasuk minuman wine; Minuman wine;
Ragi buatan untuk membuat wine (minuman anggur beralkohol); Ragi untuk membuat Wine (minuman anggur beralkohol);
Sediaan koktail wine (minuman anggur beralkohol); Wine (minuamn anggur beralkohol sebagai pembuka sebelum makan
untuk merangszng nafsu makan); Wine (minuman anggur beralkohol); Wine (minuman anggur beralkohol) acanthopanax;
Wine (minuman anggur beralkohol) manis; Wine (minuman anggur beralkohol) meja; Wine (minuman anggur beralkohol)
merah; Wine (minuman anggur beralkohol) still; Wine (minuman anggur beralkohol) untuk memasak; Wine (minuman
beralkohol dari buah-buahan); Wine-mulled (minuman anggur beralkohol); dessert wines (minuman beralkohol); grape wine
(minuman beralkohol dari buah anggur); minuman beralkohol berbahan dasar wine (minuman anggur beralkohol); minuman
berbahan dasar wine (minuman anggur beralkohol); minuman campuran anggur beralkohol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:48:04
540   EtiketDID2022085375

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
Hardwood Pte Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAWAN BATUK
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jenis-jenis bir; Minuman-minuman yang tidak beralkohol; air mineral; air soda; bir; bubuk untuk minuman berbuih; esens

(aroma) tanpa-alkohol untuk membuat minuman; esensi untuk membuat minuman; limun; minuman buah, tanpa alkohol; ragi
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bir untuk pembuatan bir; sari buah tanpa alkohol; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; sirup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:48:16
540   EtiketDID2022085376

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mekar Utama No. 21, Kel. Mekarwangi, Kec. Bojongloa Kidul, Bandung., Kota
Bandung, Jawa Barat

FERRY KURNIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Eko Tanuwiharja S.H.
Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUKISAN
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru tua, biru muda, kuning, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jala Ikan; Kantong Karung; Karung plastik; Tali Tambang; Tali pengikat plastik; Waring (karung untuk pertanian); jala-jala;

kantong kain jala yang dilapisi plastik untuk menanam tanaman dan pohon; kantong tekstil untuk kemasan; karung beras;
karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam jumlah besar; rafia; serat rafia; tali; tali dan benang; tali dipilin dan
benang yang terbuat dari serat tekstil alami atau buatan, kertas atau plastik; tali jangkar; tali jerami; tali nilon untuk menangani
beban; tali pengangkat muatan, bukan dari logam; tali pengepakan; tali pengikat, bukan dari logam; tali tambang; tali untuk
tenda; tali, bukan dari logam, untuk menangani beban; tali, bukan dari logam, untuk mengamankan bundel; tenda *; tenda dan
terpal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:49:40
540   EtiketDID2022085377

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Empang Bahagia X No. 7, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460
Warlito

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Feromon
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel jerawat (kosmetik); Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim matahari (tidak untuk

penggunaan medis); Krim untuk tumit; Krim wajah (kosmetik); Losion menghapus make-up; Lotion jerawat; Pelembab
(kosmetik); Pembersih Wajah [Cleanser]; Pewangi badan (kosmetik); Produk non-obat untuk perawatan kulit; Sabun Mandi;
Sampo rambut 3-in-1; Sediaan penghapus perekat; Tempat lipstik; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum];
ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran
untuk penggunaan pribadi; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; balsem, selain
untuk keperluan medis; basma [pewarna kosmetik]; batu apung; batu tawas [astringen]; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
body shimmer lotion; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; busa
pembersih; busa pembersih kulit; cat kuku dan penghapus cat kuku; cologne setelah bercukur; dasar untuk parfum bunga;
deodoran; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; eksfoliasi pembersih pori; emulsi
setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esensi badian; foundation cair; gel cukur; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel setelah
matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel wajah untuk dipakai
setelah bercukur; kain dan kertas abrasif; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik;
kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik; kosmetik non-medis; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; krim after-shave (non-obat); krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim kaki tanpa obat; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim malam; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim
non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih
[kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim tabir surya; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk
memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
mandi; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); lembar abrasif; lipstik; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion
setelah bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk tubuh; lotion
bayi [perlengkapan mandi]; lotion kaki tanpa obat; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh
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untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion tahan
usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lulur;
make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up
tubuh; mandi busa bayi; manik-manik mandi; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik;
masker pelembab kulit; masker pembersihan; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah
memurnikan arang; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak
aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial aromatik; minyak parfum; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak wangi; mousses [kosmetik]; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; paket
kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik wajah; parfum; parfum cair; parfum dan cologne;
parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta abrasif; pasta gigi cair; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa
obat; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab tubuh; pembersih untuk baki
sampah; pembersih untuk kuas kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pencerah kulit; pencuci tangan tanpa
obat; penetral bibir; pengelupas sel kulit (peel) wajah; penghilang cat kuku; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil mata
kosmetik; pensil untuk bibir; penyegar nafas; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik;
perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku
atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit
untuk keperluan kosmetik; perona pipi; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; produk pelindung
matahari (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; rendam kaki tanpa pengobatan; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun
mandi cair; sabun non-obat; sabun non-obat untuk wajah; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa
obat; sampo ketombe tanpa obat; sediaan abrasif; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersihan serba guna; sediaan
pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri
[kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan tata rias; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan penyegar nafas;
semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik);
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip napas
menyegarkan; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab setelah bercukur; tempat
lipstik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat;
toner untuk wajah tidak mengandung obat; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tubuh gemerlap; wangi-
wangian; warna pipi; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:49:57
540   EtiketDID2022085378

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Kemiri Wadeng RT 002 RW 005 Wadeng Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Alan Budi Kusuma

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MUTIYARA RAJA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, HIJAU MUDA, HIJAU TUA, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk; pupuk untuk tanah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:50:19
540   EtiketDID2022085379

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dukuh Mbatur RT. 005 RW. 003 Desa Sembaturagung Kecamatan Jakenan
Kabupaten Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 59182

SYAHRIAL AMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WVN INDONESIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MULTI WARNA
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet genggam kecil [tas]; dompet kecil [tas tangan]; dompet kulit imitasi [tas];
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dompet kunci dari kulit imitasi; dompet travel [tas]; koper dan tas bepergian; kulit imitasi; ransel [tas sekolah Jepang]; tas; tas
(trunk) bepergian; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas belanja; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas
bepergian; tas berpergian; tas buku sekolah; tas jinjing belanjaan; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas kunci; tas olahraga; tas
peralatan; tas perjalanan; tas pinggang; tas pullman; tas pundak; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari logam mulia; tas
sekolah bersabuk dari kulit; tas spons; tas suvenir; tas tangan; tas tangan untuk wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit
imitasi; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:52:48
540   EtiketDID2022085380

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend. Bambang Utoyo 138, Kota Palembang, Sumatera Selatan
PT DEXA MEDICA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SACURIO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===obat-obatan; sediaan farmasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:53:46
540   EtiketJID2022085381

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Matapel Jl. Arjuna Utara No. 46, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT VICTORY NETWORK INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VNET dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, KUNING, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hosting platform perdagangan elektronik di internet berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir

produk kemasan dan pengemasan; Jaringan komputer dan layanan keamanan Internet; Jasa konsultasi dalam bidang
internet, www dan jasa keamanan jaringan komunikasi, jasa keamanan informasi; Jasa penyediaan mesin pencarian internet
untuk mencari dan menarik informasi, situs web, dan sumber lain yang tersedia pada jaringan komputer untuk orang lain; Jasa
penyediaan mesin pencarian untuk internet; Jasa penyediaan platform internet untuk transaksi komersial dilakukan  secara
elektronik melalui internet (e-commerce); Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak
untuk mengakses Internet dan jaringan komputer;; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat
lunak untuk perdagangan elektronik, video-sesuai-permintaan, game online interaktif, menjelajah internet, dan mengirim dan
menerima email dan pesan instan; Layanan keamanan Internet, yaitu, layanan yang memantau dan mengumpulkan intelijen
keamanan siber secara global dalam bentuk pengumpulan dan penyebaran informasi dari jaringan komputer tentang ancaman
siber dan malware; Layanan komputer, yaitu menyediakan situs internet yang menampilkan teknologi untuk
digunakan dalam pemantauan lingkungan, sistem kontrol, dan otomasi rumah dan lingkungan; Layanan penyediaan piranti
lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memfasilitasi layanan telekonferensi multimedia
dan konferensi video, layanan pengiriman pesan singkat, surat elektronik, dan layanan voice over internet protocol (VOIP);
Layanan perangkat lunak, pemrograman dan pemeliharaan keamanan dunia maya dan keamanan internet; Membangun
platform internet untuk bisnis elektronik berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk
kemasan dan pengemasan; Membangun platform internet untuk perdagangan elektronik; Mencegah pencurian internet dan
informasi online melalui kata sandi; Menyediakan informasi dalam bidang internet, www dan keamanan jaringan komunikasi
terkomputerisasi dan keamanan pengiriman data dan informasi; Menyediakan informasi dari indeks dan database informasi,
yang dapat dicari termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, media elektronik, gambar dan konten audio visual
melalui internet dan jaringan komunikasi; Pemberian nasehat teknologi komputer yang diberikan kepada pengguna Internet
melalui hotline dukungan; Pembuatan halaman awal untuk Internet; Pemrograman perangkat lunak untuk platform internet
berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Pemrograman
perangkat lunak untuk platform internet berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh online untuk menghubungkan,
mengoperasikan, dan mengelola perangkat dengan jaringan dalam internet of things (IoT); Penyediaan portal internet yang
memudahkan pengguna untuk melihat dan mengunduh musik; Penyewaan ruang memori server di internet; Penyewaan
server Internet; Platform hosting di internet berhubungan dengan platform untuk melacak dari awal hingga akhir produk
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kemasan dan pengemasan; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan
untuk menghubungkan dan mengontrol perangkat jaringan di internet of things (IOT); desain dan desain seni grafis untuk
pembuatan halaman web di Internet; desain dan pembuatan homepage dan halaman Internet; desain dan pemeliharaan
homepage internet; desain dan pengembangan program keamanan Internet; desain grafis dari iklan internet; desain halaman
internet; desain homepage dan halaman Internet; desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengimplementasikan Internet of Things
(IoT); desain, gambar dan tulisan yang ditugaskan, semua untuk kompilasi halaman web di internet; desain, pembuatan,
hosting, dan pemeliharaan situs Internet untuk pihak ketiga; hosting konten digital [realitas virtual/maya (virtual reality) dan
realitas tertambah (augmented reality)] di internet; hosting konten digital di Internet; hosting platform di Internet; hosting
platform e-commerce di Internet; hosting ruang memori di Internet; hosting ruang memori di Internet untuk menyimpan foto
digital; hosting ruang memori elektronik di Internet untuk media, situs, video, pengaturan media sosial, surat kabar dan
layanan iklan (dalam jaringan); hosting ruang memori elektronik di Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; hosting situs
internet untuk orang lain; hosting situs web di Internet; infrastruktur sebagai layanan (IaaS) untuk digunakan dengan perangkat
dan jaringan Internet of Things (IoT); instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak untuk akses Internet; instalasi perangkat
lunak untuk akses Internet; jasa manajemen komputer, yaitu, pemantauan, pelaporan, dan manajemen lalu lintas data di
seluruh jaringan komunikasi nirkabel dan Internet; jasa membuat indeks informasi online, situs dan sumber daya lain yang
tersedia di Internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh data
melalui internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jasa penyediakan portal Internet yang memungkinkan pengguna
untuk melihat dan mengunduh buku elektronik, publikasi, dan dokumen lainnya; jasa- jasa komputer, yaitu menyediakan mesin
pencari (search engine) untuk menemukan informasi, sumber, dan situs web milik pihak lain di Internet; jasa-jasa Internet dan
situs web ialah jasa-jasa teknologi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan
dan optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan  penemuan (inventory) media baru dan
konten yang berkaitan dengannya; jasa/layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak
untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, pemberitahuan dan peringatan dan untuk memfasilitasi transaksi bisnis
elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi; kompilasi halaman web untuk Internet; kompilasi, analisis dan penyediaan
informasi yang disediakan secara online dari database komputer atau internet; konsultasi keamanan internet; konsultasi
keamanan komputer dan Internet dan layanan enkripsi data; konsultasi yang berkaitan dengan desain halaman muka dan
halaman Internet; konsultasi yang berkaitan dengan desain situs web dan situs internet; konsultasi yang berkaitan dengan
pembuatan homepage dan halaman Internet; layanan komputer, yaitu, memberikan informasi di bidang teknologi dan
pengembangan perangkat lunak melalui jaringan internet dan komunikasi; layanan komputer, yaitu, menyediakan manajemen
perangkat jarak jauh melalui jaringan komputer, jaringan nirkabel atau internet;; layanan konsultasi Internet, yaitu, layanan
konsultasi teknik dalam bidang arsitektur datacenter, solusi komputasi cloud untuk umum dan swasta, serta evaluasi dan
implementasi layanan teknologi Internet; layanan konsultasi teknis di dalam bidang arsitektur datacenter, solusi komputasi
cloud umum dan swasta, dan evaluasi dan implementasi teknologi dan layanan internet; layanan penyediaan aplikasi online
berbasis internet yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang memudahkan pengguna untuk saling berbagi
video; layanan perencanaan dan desain semua yang berkaitan dengan jaringan telekomunikasi, peralatan dan instrumen,
jaringan komputer, dan internet; memperbarui halaman Internet; menyediakan application programming interface (API) untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet; menyediakan informasi on-line di bidang
penelitian teknologi dari basis data komputer atau Internet; menyediakan mesin pencari Internet dengan opsi pencarian
spesifik; menyediakan mesin pencari untuk internet; menyediakan mesin pencari untuk internet di bidang keuangan dan
perbankan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang mengaktifkan konektivitas
internet; menyediakan perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan
pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi; menyediakan perangkat lunak untuk
mengenkripsi dan mengaktifkan transmisi informasi digital yang aman melalui Internet, serta mode komunikasi lainnya antara
perangkat komputasi; menyediakan platform internet yang menyediakan basis pengetahuan pendidikan dan informasi;
menyediakan platform online yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat,
mengunggah, menandai, melihat, membuat anotasi, dan berbagi data, informasi, dan konten multimedia; menyediakan
platform web hosting di Internet untuk bisnis asuransi; menyediakan portal situs web Internet dan platform perangkat lunak
berbasis web untuk digunakan sehubungan dengan pengujian penyakit menular; menyediakan ruang penyimpanan elektronik
[ruang web] di Internet; menyediakan pencarian melalui Internet; pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk
mendeteksi penipuan melalui internet; pemantauan elektronik atas informasi identifikasi pribadi untuk mendeteksi pencurian
identitas melalui internet; pemantauan elektronik terhadap aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi kecurangan melalui internet;
pemberian informasi di bidang jaringan komputer dan keamanan Internet; pembuatan dan pemeliharaan situs Internet;
pemeliharaan perangkat lunak untuk akses Internet; pemrograman perangkat lunak untuk platform Internet; pemrograman
perangkat lunak untuk platform informasi di Internet; pemrograman perangkat lunak untuk platform informasi ke Internet;
pemrograman perangkat lunak untuk portal Internet, ruang obrolan, saluran obrolan dan forum Internet; pemrograman
program keamanan Internet; penelitian di bidang teknologi komputer dilakukan dengan menggunakan basis data dan internet;
penelitian ilmiah dilakukan dengan menggunakan basis data dan internet; pengaturan situs web untuk jasa jejaring sosial yang
tersedia di Internet untuk tujuan interaksi antar pengguna; pengembangan perangkat lunak komputer dan internet; penulisan
program komputer, perangkat lunak dan kode untuk pembuatan halaman web di internet; penulisan program komputer,
perangkat lunak, dan kode yang ditugaskan untuk pembuatan halaman web di Internet; penyedia hosting situs pada jaringan
internet; penyediaan informasi peta geografis di Internet; penyediaan mesin pencari untuk beranda di internet melalui interface
berbasis ucapan; penyediaan pencarian data informasi melalui internet; penyediaan sistem manajemen ancaman keamanan,
yaitu, pemantauan dan pelacakan kerentanan keamanan dan masalah dalam produk piranti lunak komputer, Internet, dan
jaringan komputer; penyediaan waktu akses ke Internet dan database komputer online; penyewaan perangkat lunak untuk
akses Internet; penyewaan program keamanan Internet; penyewaan ruang memori pada server untuk interaksi pengguna
jejaring sosial di internet; penyewaan ruang memori server untuk server jejaring sosial agar para pengguna dapat berinteraksi
di Internet dan pemberian informasi mengenai hal itu; penyewaan ruang penyimpanan elektronik [ruang web] di Internet;
perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) untuk memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan transaksi
bisnis elektronik melalui internet; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) untuk kontrol dan pemantauan jaringan
komputasi awan dan perangkat Internet of Things (IoT); platform hosting di Internet untuk pengiriman konten multimedia===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:54:02
540   EtiketDID2022085382

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CUAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baja ringan; Barang-barang dari besi untuk jendela; Barang-barang dari besi untuk pintu; Katup dari logam (selain bagian-

bagian mesin); Katup pipa air dari logam; Kuningan, kasar atau setengah dikerjakan; Pipa tekanan atas (dari logam); Pipa-
pipa dari logam; Roda perabot dari logam; Sambungan atap dari logam; Sambungan dari logam untuk pipa; Talang dari
logam; aluminium; bahan bangunan dari logam; baut logam; baut, flat; besi cor; besi dan baja; fitting logam untuk pipa; fitting
logam untuk pipa fleksibel; katup logam untuk mengendalikan aliran gas di pipa; katup logam untuk mengontrol cairan; kisi-kisi
logam; klem pipa logam; kran logam untuk tong; kunci logam; lembaran baja galvanis; persimpangan dari logam untuk pipa,
termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; pintu lipat logam; pipa bercabang logam; pipa besi cor; pipa hollow; pipa
kaku logam; pipa mendukung terisolasi dari logam; pipa stainless; pipa underdrainage logam; pipa-pipa baja; rol pintu garasi
logam; selang logam; sendi dari logam untuk pipa; seng; siku dari logam untuk pipa; tangki air logam; tangki penyimpanan
cairan logam; tutup atap dari logam; tutup logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:56:26
540   EtiketDID2022085383

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kompas Kp. Utan RT 001/008 Cempaka Putih, Kota Tangerang Selatan,
Banten

Fen Fen

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: pxton
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta batang-batang tembakau yang dipanaskan; Barang-

barang perokok untuk rokok elektronik; Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak
esensial, yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; Kartrid untuk rokok elektronik; Kotak untuk aksesoris
rokok elektronik; Kotak untuk rokok elektronik; Larutan Cair untuk digunakan dalam Rokok Elektronik; Larutan cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok
elektronik; MOD vape; POD vape; Penguap berkabel untuk rokok-rokok elektronik dan alat-alat rokok elektronik; Peralatan
pembersih dan sikat pembersih untuk rokok elektronik; Perasa, selain minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok
elektronik dan dalam perangkat untuk inhalasi pengganti tembakau yang tidak mengandung nikotin; Perasa, selain minyak
esensial, untuk rokok elektronik; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; Rokok elektronik dengan tembakau
perasa; Tempat untuk aksesoris rokok elektronik; Tempat untuk rokok elektronik; Tempat, sarung atau kantong elektronik
untuk rokok yang dapat diisi ulang daya; Tempat, sarung atau kantong pelindung dan tempat, sarung atau kantong untuk
membawa-bawa untuk rokok elektronik, perangkat rokok elektronik atau produk untuk memanaskan tembakau; Tempat,
sarung atau kantong untuk rokok elektronik; Tempat, sarung atau kantong untuk rokok elektronik yang terbuat dari kulit atau
kulit imitas; Tempered glass untuk rokok elektronik; alat pembersih rokok elektronik; batu api; cairan rokok elektronik [e-liquid];
cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok
elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran
gliserin; cartomizer untuk rokok elektronik; cerutu elektronik; corong rokok elektronik; cotton bud khusus diadaptasi untuk
rokok elektronik; e-liquid [cairan rokok elektronik]; evaporator untuk tembakau; hardcase untuk rokok elektronik; hookah
elektronik; jus tembakau untuk rokok elektronik; kabel pengganti untuk rokok elektronik; kain pembersih khusus diadaptasi
untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual diisi dengan gliserin sayuran untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan
perasa kimia dalam bentuk cair untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan propilen glikol untuk rokok elektronik;
kasing untuk rokok elektronik; katun vape; korek api cerutu listrik; kumparan pengganti untuk rokok elektronik; larutan nikotin
cair dan gel untuk digunakan dalam rokok elektronik; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; nikotin untuk
rokok elektronik; pelindung layar untuk rokok elektronik; pemantik rokok elektronik; pemegang rokok elektronik dalam mobil;
pengabut untuk rokok elektronik; penutup dekoratif untuk perangkat merokok elektronik; penutup dekoratif untuk rokok
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elektronik; perangkat elektronik untuk inhalasi aerosol yang mengandung nikotin; perangkat merokok elektronik; perangkat
vaping menjadi rokok elektronik; perasa selain minyak esensial untuk penggunaan dalam rokok elektronik; perasa, selain
minyak atsiri, untuk digunakan dalam rokok elektronik; pipa merokok elektronik; rokok elektronik; rokok elektronik untuk
digunakan sebagai alternatif rokok tradisional; rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional; saring kiat;
sarung untuk rokok elektronik; selubung/wadah pelindung untuk rokok elektronik; sleeve case untuk rokok elektronik; stiker
aksesoris untuk rokok elektronik; sumbu kapas khusus untuk digunakan dalam rokok elektronik; tangki pengganti untuk rokok
elektronik; tas untuk membawa rokok elektronik; tas untuk rokok elektronik; tempat rokok elektronik; tempat, sarung atau
kantong yang terbuat dari kulit atau kulit imitasi untuk aksesoris rokok elektronik; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk
rokok elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:57:05
540   EtiketDID2022085384

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PT. SSR, RT 001/RW 001, DESA TALANG JERINJING, Kabupaten Indragiri
Hulu, Riau, 29351

BUMDES BERKAH MANDIRI ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tanic - BUMDES Berkah Mandiri Abadi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Talang Jerinjing Organic
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk organik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:57:28
540   EtiketDID2022085385

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
Hardwood Pte Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAWAN FLU
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Minuman beras kencur (jamu); Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh

dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman untuk
keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman obat
herbal; obat herbal; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan pengobatan; suplemen herbal; teh herbal
untuk penggunaan obat; tonik untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:57:43
540   EtiketJID2022085386

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Permata Senayan Blok E No. 28, Jl. Tentara Pelajar, Kelurahan Grogol Utara,
Kecamatan Kebayoran lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Tank Kreatif Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: think tank Nusantara + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : kuning, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pertunjukan film, produksi film, atau distribusi film; produksi film; produksi film (movies) animasi; produksi film animasi;

produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR); produksi film dan program audiovisual dan televisi;
produksi film di studio; produksi film gambar bergerak; produksi film pita video; produksi film televisi; produksi film videotape,
selain film iklan; produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi film,
selain film iklan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:57:49
540   EtiketJID2022085387

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PIK Avenue Unit 6 F1-C1 Jl. Pantai Indah Barat No. 1 Jakarta Utara, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

PT. Persuaseni Merah Kreasindo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: gazett.id
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih (kode warna : #ffffff), Biru (kode warna  #1E02FD)
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyediakan informasi, berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar,

majalah atau buku melalui Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 13:59:28
540   EtiketDID2022085388

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend. Bambang Utoyo 138, Kota Palembang, Sumatera Selatan
PT DEXA MEDICA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SABIVAL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===obat-obatan; sediaan farmasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:00:15
540   EtiketJID2022085389

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cipondoh Makmur, blok G1/15, RT. 007, RW. 006, Kel. Cipondoh Makmur, Kec.
Cipondoh, Kota Tangerang, Kota Tangerang, Banten, 15148

Rachma Pangesti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KBS + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Kafetaria; Kedai;

Kedai mie daging sapi; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan
reservasi untuk memesan makanan; kafe; katering makanan dan minuman; layanan bawa pulang makanan dan minuman;
layanan kafetaria dan kantin; melayani makanan dan minuman; warung yang menyediakan bakso===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:02:11
540   EtiketJID2022085390

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Permata Senayan Blok E No. 28, Jl. Tentara Pelajar, Kelurahan Grogol Utara,
Kecamatan Kebayoran lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Tank Kreatif Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: think tank Nusantara + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : kuning, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Publikasi produksi

film; produksi film iklan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:02:16
540   EtiketDID2022085391

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Sanggrahan, Kec. Grogol
Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah 57552, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

PT. KONIMEX

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Talita + Karakter huruf Arab
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Talita : merupakan suatu penamaan.
Karakter huruf Arab dibaca Ta Li Ta.

591 Uraian Warna : Ungu.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh;

cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan
mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur;
lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo
rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Krim mandi untuk bayi; Minyak bayi; Sabun Mandi; Sampo
rambut 3-in-1; Sediaan mandi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Tissue wangi basah; aromatik [minyak esensial]; baby
oil [perlengkapan mandi]; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik;
bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk
keperluan kosmetik; busa mandi; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel
mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel tanpa obat; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kondisioner sampo;
kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
perawatan pribadi; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
pemakaian di rambut; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; krim
dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim ruam popok tanpa
obat; krim tangan; krim untuk kulit; krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik;
krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut tanpa
obat; lotion tangan; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; mandi busa bayi; memijat minyak dan lotion; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak
esensial; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial
untuk penggunaan pribadi; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit;
minyak lavender; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak non-obat; minyak pijat; minyak tubuh; minyak tubuh
untuk keperluan kosmetik; pembersih tangan; pencuci tangan tanpa obat; produk sabun; sabun cair; sabun cair untuk mandi;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi*;
sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun
untuk perawatan tubuh; sabun-sabun; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit;
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sampo; sampo dan kondisioner rambut; sampo untuk bayi; sediaan aromaterapi; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan
kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala;
sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa; sediaan mandi
busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi tanpa obat; sediaan pembersih badan;
sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan perawatan kulit; sediaan
perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik;
sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan rambut tanpa obat; semprotan tubuh; shampo rambut; tisu bayi diresapi dengan
sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan
pembersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu
sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit;
tisyu bayi; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:05:32
540   EtiketDID2022085392

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN JIMBE RT. 02 RW. 02 DESA JIMBE KECAMATAN KADEMANGAN,
Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66161

ISHARIYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Vaya - Harry Cookies
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bolen Pisang; Brownies Coklat; Kue Nastar Keju; brownies; campuran puding instan; campuran puding pencuci mulut

instan; kue coklat; kue kering; kue kering kastengel; kue nastar; kue sus; kue tar buah; kue tar krim; kue tar lezat; puding;
puding penutup; roti kacang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:05:46
540   EtiketDID2022085393

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
Hardwood Pte Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAWAN FLU
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jenis-jenis bir; Minuman-minuman yang tidak beralkohol; air mineral; air soda; bir; bubuk untuk minuman berbuih; esens

(aroma) tanpa-alkohol untuk membuat minuman; esensi untuk membuat minuman; limun; minuman buah, tanpa alkohol; ragi
bir untuk pembuatan bir; sari buah tanpa alkohol; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; sirup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:06:46
540   EtiketDID2022085394

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend. Bambang Utoyo 138, Kota Palembang, Sumatera Selatan
PT DEXA MEDICA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VABITRIL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
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591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===obat-obatan; sediaan farmasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:07:09
540   EtiketDID2022085395

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Gading RT. 004 Rw 007 Ds. Selopuro Kec. Selopuro, Kabupaten Blitar, Jawa
Timur, 66185

IRMA KURNIASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: O BON TIE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan pengganti daging, yaitu, protein berbahan dasar tanaman, protein berbahan dasar sayuran; Sediaan produk

sayuran olahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:08:37
540   EtiketDID2022085397

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Muara Karang Niaga 4Z8 S No. 5, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

PT. HUALIAN INTERNATIONAL TRADING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIMURA CARNU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ban jam tangan; Jam tangan yang di dalamnya memiliki suatu GPS; Kotak-kotak jam tangan; Mesin jam dan mesin jam

tangan; gelang untuk jam tangan; jam tangan; jam tangan digital; kaca jam tangan; kotak arloji [bagian dari jam tangan]; kristal
jam tangan; lempeng jam tangan; osilator untuk jam tangan; piringan (pada permukaan jam) pada pembuatan jam dinding dan
jam tangan); tali jam tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:08:55
540   EtiketDID2022085398

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ORCHESTRA BEACH III NO. 33 GOLF ISLAND PIK, KEL. KAMAL MUARA
KEC. PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

ZAINUDDIN, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIANCA LUCIA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak, tali dan rantai kacamata; Sarung, wadah dan tempat lensa kontak; bantalan hidung kacamata; bantalan telinga

untuk bingkai kacamata; barang-barang optik; bingkai kacamata; engsel untuk bingkai kacamata; kabel kacamata; kaca optik;
kacamata; kacamata anti-silau; kacamata pelindung; kacamata pelindung dari sinar matahari; kacamata pembesar [optik];
kacamata tahan debu; kacamata untuk olahraga; lensa kacamata; lensa kontak; lensa optik; optik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:09:35
540   EtiketJID2022085399

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GENUKSARI KP MASJID RT.01 RW.06 GENUKSARI, Kota Semarang, Jawa
Tengah, 50231

NUR KHAYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGISSTEAK Steak, Rice & Spagheti
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Steak berarti Daging panggang, Rice berarti nasi, Spaghetti berarti spagheti
591 Uraian Warna : Orange dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran dibawa pulang; Restoran; Restoran Jepang; Rumah Makan yang
menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; hotel, restoran, kafe-restoran dan
layanan bar; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan
makan malam dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran
cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; menyediakan layanan restoran; rumah
makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:12:01
540   EtiketDID2022085400

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko De Monde Junction Blok B No. 19, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29432
PT. BUMI SINAR GEMERLANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PT. BUMI SINAR GEMERLANG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Jingga, Biru Muda, Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Harnes kawat kelistrikan untuk mobil; Stop kontak; Stop kontak listrik; alat

penyalaan, listrik, untuk menyalakan dari kejauhan; baterai listrik isi ulang; baterai penyimpanan listrik; baterai penyimpanan
listrik untuk penggunaan rumah tangga; bel, listrik; cadangan peralatan catu daya listrik selain generator; ducting untuk kabel
listrik; gender changers [adapter kabel] untuk telepon seluler; gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik [koneksi listrik];
gulungan, listrik; inverter [listrik]; kabel data; kabel elektronik; kabel jack; kabel koaksial; kabel komputer; kabel listrik; kabel
listrik berisolasi mineral; kabel listrik yang dilapisi karet; kabel modem; kabel resistensi; kabel telekomunikasi; kabel telepon;
kabel untuk mengirim dan menerima sinyal televisi kabel; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik dan optik; kabel untuk
sistem transmisi sinyal optik; kabel untuk transmisi sinyal listrik atau optik; kabel, listrik; kotak persimpangan [listrik]; lampu
kamar gelap [fotografi]; lengan sambungan untuk kabel listrik; pagar listrik; pelat saklar listrik; pemancar nirkabel; pencari
kabel; pengubah gender [adaptor kabel]; pengubah gender untuk kabel koaksial; penutup pengaman untuk soket listrik;
peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; peralatan telekomunikasi
listrik; peralatan telepon nirkabel; rel listrik untuk pemasangan lampu spot; resistensi, listrik; router nirkabel; saluran [listrik];
selubung identifikasi untuk kabel listrik; selubung pelindung untuk kabel serat optik; soket listrik; speaker nirkabel; tiang-tiang
untuk antena nirkabel; transformator listrik untuk kereta mainan; transformator tegangan listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:12:31
540   EtiketDID2022085401

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN Kalitengah RT 004 RW 001 Desa Banjaretno, Kabupaten Magelang, Jawa
Tengah, 56163

Ade Arie Rokhman
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BESTPART
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BestPart artinya Bagian Terbaik
591 Uraian Warna : Biru,Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Casis kendaraan; Selubung engkol untuk komponen kendaraan darat, selain untuk mesin; alarm antipencurian untuk

kendaraan; alat untuk penggerak melalui darat, udara atau air; ban untuk kendaraan darat; ban untuk roda kendaraan; ban
untuk sepeda motor; bus motor; frame untuk kendaraan roda dua; hub untuk kendaraan darat; hub untuk roda kendaraan; jari-
jari roda kendaraan; kaca depan untuk kendaraan darat; kaca spion untuk kendaraan; kampas kopling untuk kendaraan darat;
kendaraan; kendaraan elektrik; kendaraan segala medan; kendaraan sport; kendaraan yang dirancang untuk banyak
penumpang; klakson untuk kendaraan; kopling untuk kendaraan darat; kursi kendaraan; mesin untuk kendaraan darat; mobil;
mobil sport; motor untuk kendaraan darat; pelana sepeda motor; pembawa barang untuk kendaraan; penutup kendaraan
[berbentuk]; penutup roda cadangan; penutup sadel untuk sepeda; penutup sadel untuk sepeda motor; peredam kejut
suspensi untuk kendaraan darat; rangka sepeda motor; rantai ban untuk kendaraan darat; rantai penggerak untuk kendaraan
darat; rantai untuk kendaraan darat; rem untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk kendaraan; roda kendaraan; roda sepeda
motor; roda untuk mobil; sabuk transmisi untuk kendaraan darat; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk
sepeda motor); sepeda; sepeda motor; setang sepeda motor; skuter motor; spatbor untuk kendaraan darat; standar samping
sepeda motor; standar untuk kendaraan darat; tanda arah belok kendaraan; tangki bahan bakar untuk kendaraan darat; truk;
tutup nap roda; tutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; van [kendaraan]; wiper kaca depan mobil; wiper kaca depan untuk
kendaraan darat; wiper kaca depan untuk mobil.; Kickstands sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Sadel untuk sepeda
motor; Standar untuk sepeda motor; ban untuk sepeda motor; frame sepeda motor; garpu depan untuk kendaraan roda dua;
hub untuk roda sepeda motor; jari-jari roda sepeda motor; mesin sepeda motor; mudguards sepeda motor; pedal sepeda
motor; pengangkut bagasi untuk sepeda motor; penutup sadel untuk sepeda motor; rem sepeda motor; selat pelindung untuk
sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); sepeda motor; sepeda motor listrik; setang sepeda motor.; Motor mobil;
RUMAH BERMOTOR; kendaraan bermotor; mesin kendaraan bermotor; mesin sepeda motor; mesin untuk kendaraan
bermotor; motor untuk kendaraan bermotor; motor untuk kendaraan darat; motor, elektrik, untuk kendaraan darat; sepeda
motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:13:12
540   EtiketJID2022085402

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Pergudangan Jatake, Jl. Industri Raya I
No. 06, Blok B3, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung
Kota Tangerang, Provinsi Banten, Kota Tangerang, Banten

PT. KURNIA SURYA SANTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KURNIA SURYA SANTOSA + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KURNIA SURYA SANTOSA : nama pemohon.
Logo.

591 Uraian Warna : Hijau, Coklat, Merah dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Distributor; Jasa penjualan bahan bangunan;

Jasa penjualan batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis
dinding; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak
terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:13:38
540   EtiketJID2022085403

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 30
Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan
Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta 11610, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

PT. KARYA CIPTA LAHANINDO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Karya Cipta Lahanindo + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Karya Cipta Lahanindo : nama pemohon.
Logo.

591 Uraian Warna : Biru dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Jasa penjualan barang pertambangan, yaitu

batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Pengadaan, manajemen,
inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui
pengiriman); jasa manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; jasa penjualan hasil laut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:13:59
540   EtiketDID2022085404

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Resort Mediterania Blok Z-1 No. 16, RT. 002/ RW. 008, Kel. Kapuk Muara,
Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

Irman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MANDALA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, abu-abu muda  dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 33
510 Uraian Barang/Jasa : ===Anggur suling; Fruit-Wine (minuman anggur beralkohol); Minuman anggur beralkohol (fortified wines); Minuman beralkohol

(kecuali bir) termasuk minuman wine; Minuman wine; Ragi buatan untuk membuat wine (minuman anggur beralkohol); Ragi
untuk membuat Wine (minuman anggur beralkohol); Wine (minuamn anggur beralkohol sebagai pembuka sebelum makan
untuk merangszng nafsu makan); Wine (minuman anggur beralkohol); Wine (minuman anggur beralkohol) acanthopanax;
Wine (minuman anggur beralkohol) manis; Wine (minuman anggur beralkohol) meja; Wine (minuman anggur beralkohol)
merah; Wine (minuman anggur beralkohol) still; Wine (minuman anggur beralkohol) untuk memasak; Wine (minuman
beralkohol dari buah-buahan); Wine-mulled (minuman anggur beralkohol); dessert wines (minuman beralkohol); grape wine
(minuman beralkohol dari buah anggur); minuman beralkohol berbahan dasar wine (minuman anggur beralkohol); minuman
berbahan dasar wine (minuman anggur beralkohol); minuman campuran anggur beralkohol; port wines (minuman anggur
beralkohol khas Portugis)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:14:08
540   EtiketDID2022085405

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Trias Estate Blok A.3 No.30 Rt 006/019 Wanasari, Cibitung , Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat

Diah Cantrika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cantrea
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Sabun Mandi; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan

kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan
pengelupas sel kulit; Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; body
lotion untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; kosmetik untuk leher; krim pelembab, lotion
dan gel; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku
dan rambut; masker kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; pelindung matahari
(kosmetik); sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun lidah buaya;
sabun mandi cair; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan lidah buaya untuk

Halaman 672 dari 1015



keperluan kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik;
serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; wangi-wangian
untuk penggunaan kosmetik; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:14:46
540   EtiketDID2022085406

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
Hardwood Pte Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIRANTI LAWAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Minuman beras kencur (jamu); Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh

dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman untuk
keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman obat
herbal; obat herbal; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan pengobatan; suplemen herbal; teh herbal
untuk penggunaan obat; tonik untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:15:20
540   EtiketDID2022085407

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kampus Muhammadiyah, Batoh , Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh, 23245
Wahyu Kurniawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZU MAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat tulis menulis kertas dan amplop; Buku tulis; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; Isolasi kertas; Kantong,

tempat, foil dari kertas; Karton manila; Kertas foto; Kertas termal; Pulpen; Tisu; alat dan mesin penjilid buku [peralatan kantor];
alat tulis; alat tulis kertas kantor; alat tulis menulis; amplop; barang-barang dari karton; binder; buku; buku gambar; buku
mewarnai; buku tulis; foil perekat [alat tulis]; foil plastik; kapur; kapur papan tulis; karton*; kertas HVS; kertas buram; kertas
kado; kotak alat tulis (alat tulis); kotak pensil; krayon; kuas tulis; pembatas buku; pena tinta gel; penghapus karet; penghapus
papan tulis; penghapus papan tulis [penghapus kapur]; penghapus pensil; penghapus tinta; pensil gambar; pensil mekanik;
pensil warna; pulpen; rautan pensil; sampul buku; selotip [alat tulis]; spidol kering (dry erase); spidol ujung serat; spidol warna-
warni; stapler; stapler kertas; staples untuk kertas; stopmap; tinta stempel; tinta untuk pulpen; tinta*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:15:23
540   EtiketDID2022085408

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Soho Capital – Podomoro City, 25th Floor Unit 2508. Jalan Letjen S.
Parman, Kavling 28, Kelurahan. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol
Petamburan,, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

PT. KINGAGROOT BIOTECHNOLOGY INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOLDWIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
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511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===fungisida; herbisida; insektisida; pestisida===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:17:58
540   EtiketDID2022085409

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lingkungan Klemunan, RT/RW 03/02, Klemunan, Kec. Wlingi, Kabupaten Blitar,
Jawa Timur, 66184

PURNA PAMBUDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GEMMOLIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru-Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakpao; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang

hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Minuman kopi dengan atau tanpa susu;
bakpao isi daging; mandu [Bakpao ala Korea]; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao;
minuman dengan bahan dasar kopi; produk-produk roti untuk makanan; puding; puding roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LR. Segaran No. 1231 RT/RW. 024/005, Kel. 15 Ilir, Kec. Ilir Timur I
, Kota Palembang, Sumatera Selatan

HARDIMAN HOANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nusantara COOK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HIJAU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===AC panel untuk digunakan dalam walk-in pendingin; AC untuk kendaraan; AC untuk ruang

pemrosesan data; Alat dan mesin pemurnian air reverse osmosis; Alat listrik untuk membuat minuman; Alat memasak; Alat
pemanas dari keramik; Alat pembersih udara, Khususnya untuk ruang tamu; Alat pemurni udara, Khususnya untuk ruang
tamu; Alat pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik
untuk keperluan rumah tangga; Alat penghasil uap untuk tujuan memasak; Alat penurun kelembaban untuk keperluan rumah
tangga; Alat penurun tingkat kelembaban udara dalam ruangan dengan cara mendinginkannya secara elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Alat penyangrai kopi; Alat untuk memanaskan makanan menggunakan
kombinasi udara dan uap; Alat untuk menjaga minuman panas tetap hangat, alat untuk membuat air hangat; Alat untuk
menyaring dan memasak kopi; Alat untuk menyaring dan menyeduh teh; Alat untuk menyediakan air panas; Alat ventilasi (AC)
untuk keperluan rumah tangga atau industri; Bagian untuk peralatan pendingin udara; Dehumidifier, Khususnya untuk ruang
tamu; Dispenser air; Dispenser pengharum listrik; Filter
virus untuk ventilasi; Filter udara untuk peralatan pendingin udara; Filter untuk digunakan dengan peralatan AC; Filter untuk
membersihkan udara; Freezer display; Humidifier penghasil anion; Instalasi dan freezer pendingin; Instalasi dan mesin
pendingin; Instalasi pendingin udara domestik; Instalasi pendingin udara untuk penggunaan komersial; Instalasi untuk
memanggang kopi; Instalasi untuk membuat kopi; Kain penutup elektrik; Ketel listrik; Ketel untuk instalasi penyedia air panas;
Kipas
ventilasi; Kipas angin; Kipas angin; Kipas angin; Peralatan untuk memasak, memanaskan, merebus dan memanggang
makanan; Ventilator; alat masak berbentuk cincin untuk mempersiapkan makanan (cooking rings); alat pemanas; alat pembuat
teh dan kopi listrik; alat pendingin; aparatus pembangkit uap; boiler listrik; ceret, listrik; extractors [ventilasi atau pendingin
udara]; filter untuk tudung extractor; induksi listrik (ranges listrik); instalasi dan freezer pendingin; instalasi pemanas; instalasi
pendingin udara; kipas angin [AC]; kipas ventilasi; kompor [alat pemanas]; kompor gas; kompor induksi; kompor lambat listrik;
kompor listrik; kompor tanam; kompor tekanan, listrik; lemari display freezer; lemari es; lemari pendingin; mesin dan peralatan
es; mesin pembuat roti; mesin penggorengan; oven listrik; oven memanggang; oven microwave; oven pemanggang roti listrik;
oven udara panas; panci, listrik; pelembab; pemanas air; pemanas air instan; pemanas air penyimpanan; pemanas air tenaga
surya; pemanas rendam; penanak nasi; pendingin udara; pengering binatu, listrik; pengering tangan; penghangat makanan
listrik; pengumpul panas matahari [pemanas]; penurun lembab; penurun udara; peralatan memasak; perapian; sistem udara
panas matahari untuk keperluan pemanasan; sterilisasi uap; stockpots listrik; tudung ventilasi untuk kompor; tungku perapian
listrik; wajan listrik; wastafel dapur.; Kipas bertenaga listrik untuk keperluan ventilasi; Kipas listrik yang bisa diangkut; Kipas
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untuk peralatan AC; Kipas ventilasi; Kipas-kipas pemanas dengan fungsi penghembus; Kombinasi pengering mesin cuci-;
Kompor–kompor gas; Kopi mesin domestik (elektrik); Kulkas freezer; Lemari es; Lemari pendingin dan pemanas listrik; Mesin
es; Mesin kopi bubuk; Mesin kopi dan biji kopi sangrai; Mesin kopi ekspreso; Mesin listrik pengatur pakaian untuk
mengeringkan pakaian yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik pengatur pakaian yang berfungsi untuk
mengharumkan, mensterilkan dan menguapi pakaian untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik untuk mengeringkan
pakaian yang mempunyai fungsi untuk mensterilkan, mengharumkan dan menghilangkan kusut untuk keperluan rumah
tangga; Mesin pemanggang biji kopi; Mesin pembuat es; Mesin pembuat kopi bubuk; Mesin pendingin; Mesin pengering
pakaian listrik untuk keperluan rumah tangga; Mesin pengering piring untuk restoran; Mesin roti; Mesin–mesin pengeringan
pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga dengan fungsi mensterilisasi,
menghilangkan bau dan merawat ketahanan lipatan pada pakaian; Mesin–mesin yang mengatur pencucian pakaian dengan
pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Oven dapur listrik; Oven
masak listrik untuk penggunaan rumah tangga; Panci saji elektronik; Panggangan; Pelembab (humidifiers) elektrik untuk
keperluan rumah tangga; Pemanas perapian elektrik; Pemanggang [peranti memasak]; Pemanggang kopi; Pemanggang kopi,
listrik; Pembersih udara; Pembersih udara rumah tangga; Pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Pemurni air;
Pencahayaan langit-langit; Pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Pendingin, listrik; Penerangan;
Penerangan LED; Penerangan iluminasi LED; Penerangan pemancar cahaya [LED]; Penerangan untuk lemari, dapur, ruang
kerja, gudang, unit rak, dan lemari; Pengering binatu, listrik, untuk keperluan industri; Pengering futon elektrik untuk keperluan
rumah tangga; Pengering pakaian; Pengering pakaian elektrik (menggunakan tenaga listrik); Penggiling tortilla, listrik; Penurun
kelembaban udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Penyaring air minum; Peralatan dan instalasi pendingin;
Peralatan dan instalasi untuk keperluan penerangan, pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan,
ventilasi, persediaan air dan sanitasi; Peralatan dan komponen untuk penerangan, pemanas, pencairan es, dan pendingin
udara; Peralatan dan perangkat penerangan non-listrik; Peralatan dan perlengkapan pemanas air; Peralatan listrik untuk
membuat makanan panas; Peralatan listrik yang digunakan untuk menyiapkan minuman panas; Peralatan non-elektrik untuk
membuat kopi (pemanas); Peralatan pembuat kopi listrik untuk penggunaan komersial; Peralatan pembuat minuman kopi
listrik; Peralatan penerangan LED; Peralatan penerangan dinding; Peralatan penerangan listrik malam; Peralatan penghasil
es; Peralatan penyimpanan es; Peralatan untuk memasak, memanaskan, merebus dan memanggang makanan; Peralatan
untuk membuang air yang sudah dipanaskan dan/atau didinginkan; Peralatan ventilasi (penyejuk udara)  untuk
menghangatkan; Peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga; Peralatan yang dipanaskan secara listrik
untuk mengisi kopi; Perkakas penerangan dengan Oioda Pemancar Cahaya (LEO); Perkolator alat pembuat kopi (listrik);
Perlengkapan pencahayaan LED untuk aplikasi pencahayaan di dalam dan luar ruangan; Pintu udara [perlengkapan AC];
Pintu udara panas [perlengkapan AC]; Pipa instalasi AC; Pot kopi elektrik; Rak untuk peralatan disinfeksi dan sterilisasi; Rel
untuk peralatan disinfeksi dan sterilisasi; Ruang pendingin; Sandwich toaster, listrik; Saringan kopi (listrik); Saringan untuk air
minum; Saringan untuk kompresor pendingin hawa (AC).; Sistem sterilisasi; Sistem sterilisasi uap; Sterilisasi Peralatan Makan;
Sterilisasi toilet UV untuk keperluan rumah tangga; Teko kopi listrik; Tungku masak [oven]; Turbin ventilator tanpa listrikyang
digerakkan oleh tenaga angin dan tekanan panas dari dalam; Unit AC yang
dipasang di jendela; Ventilator; Wajan listrik; air mancur coklat; air mancur coklat, listrik; air mancur hias; alat barbecue; alat
berupa tabung tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi linen dan alat kesehatan rumah sakit dengan menggunakan uap
panas bersuhu tinggi; alat dan mesin penyaringan dan pembersih udara; alat desinfektan untuk pakaian; alat ionisasi udara
atau alat ionisasi air; alat ionisasi untuk pengolahan air; alat ionisasi untuk pengolahan udara; alat listrik untuk sterilisasi dan
detoksifikasi (detoxification) makanan dan benda-benda dengan efek penghilang bau; alat masak induksi elektromagnetik
untuk keperluan rumah tangga dan industri; alat memasak sous-vide, listrik; alat memasak untuk menggoreng dengan minyak;
alat pelembab udara; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu
dan bertekanan tinggi; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu
dan bertekanan tinggi untuk memasak; alat pemanggang; alat pembuat teh dan kopi listrik; alat pemurni air; alat pemurni air
listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air non-listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air portabel; alat
pemurni air untuk keperluan komersial; alat pencuci desinfektan; alat pendingin udara dan kipas; alat pengatur kelembapan
udara yang menggunakan listrik; alat pengering untuk bahan makanan; alat pengering untuk bahan makanan untuk keperluan
rumah tangga; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); alat penghasil ion untuk keperluan rumah tangga; alat penghilang
bau di udara; alat penghilang bau udara; alat penyaringan dan sterilisasi air; alat sterilisasi udara untuk keperluan rumah
tangga; alat untuk penerangan; aparat AC; aparat AC untuk bangunan komersial; aparat AC untuk keperluan industri; aparat
AC untuk keperluan rumah tangga; aparat dan instalasi AC; aparat dan instalasi memasak; aparat dan instalasi untuk
penggunaan komersial memasak; aparat dan mesin pemurni air; aparat humidifikasi untuk digunakan dengan aparat AC;
aparat membersihkan udara; aparat pemurni air untuk keperluan rumah tangga; aparat pendingin udara; aparat pendinginan;
aparat penghilang bau udara listrik; aparatur disinfektan; aparatur pembangkit uap; aparatur pencahayaan; aparatur
penghilang bau udara; aparatur sterilisasi buku; aparatur sterilisasi udara; aparatus pemanas ruangan listrik untuk keperluan
rumah tangga; aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms; aparatus pengeringan tangan untuk kamar kecil;
aparatus untuk fondue, listrik; aparatus untuk fondue, non-listrik; aparatus untuk raclette, listrik; aparatus untuk tujuan
penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendingin, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan sanitasi; barbecue,
table-top barbecue, pealatan barbecue dan pemanggang untuk memanggang; bidet; bidet listrik untuk keperluan rumah
tangga; bir kopi, listrik; boiler air panas; boiler listrik; boiler telur, listrik; broiler listrik; candelabras, listrik; ceret kopi elektrik;
ceret listrik untuk keperluan rumah tangga; ceret tanpa kabel, listrik; ceret teh, listrik; ceret, listrik; cetakan wafel, listrik;
coffeepots listrik tanpa kabel; cooktops; cooktops gas; cooktops listrik; dehidrator makanan listrik untuk kebutuhan rumah
tangga; dehumidifiers; dehumidifiers, listrik; dehydrators makanan, listrik; diffusers cahaya; dioda pemancar cahaya [LED]
aparatur pencahayaan; dispenser air panas listrik; dispenser listrik untuk deodoran ruangan; dispenser listrik untuk penyegar
udara; dispenser minuman, listrik; dudukan toilet; espresso mesin, listrik; extractors [ventilasi atau AC]; fans untuk aparat AC;
fans untuk instalasi AC; filter air; filter air reverse osmosis; filter elektrostatis untuk penyaringan air reverse osmosis; filter kopi,
bukan dari kertas, menjadi bagian dari pembuat kopi listrik; filter kopi, listrik; filter pembersih udara; filter pemurni air; filter
pemurnian air listrik untuk keperluan rumah tangga; filter pemurnian air reverse osmosis; filter pengolahan air reverse osmosis;
filter tekanan berlebih untuk pemurnian air reverse osmosis (selain mesin); filter udara untuk instalasi industri; filter udara
untuk keperluan industri; filter udara untuk keperluan rumah tangga; filter untuk AC; filter untuk air minum reverse osmosis;
filter untuk kerudung extractor; filter untuk pembersih udara; filter untuk perangkat pelepas air reverse osmosis; fitting oven
terbuat dari fireclay; fondue pot, listrik; fondues [aparat memasak], listrik; freezer; freezer dada; freezer listrik; freezer listrik es
krim; freezer listrik untuk keperluan rumah tangga; gas memasak oven; gas memasak oven untuk keperluan rumah tangga;
griddles bertenaga gas-[peralatan memasak]; griddles listrik [peralatan memasak]; guci kopi, listrik; gudang anggur, listrik; hot
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plate dan pemanggang listrik; humidifier; humidifier untuk keperluan rumah tangga; humidifier untuk radiator pemanas sentral;
humidifier, listrik; impeler [bagian dari aparat AC]; induksi listrik (ranges listrik); insinerator sampah untuk keperluan rumah
tangga; instalasi AC; instalasi AC domestik; instalasi AC sentral; instalasi AC sentral untuk keperluan industri; instalasi AC
sentral untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC untuk keperluan industri; instalasi AC untuk keperluan rumah tangga;
instalasi AC untuk mobil; instalasi AC untuk penggunaan komersial; instalasi memasak; instalasi otomatis untuk membuat
kopi; instalasi pemanas air panas; instalasi pembangkit uap; instalasi pemurnian air reverse osmosis; instalasi sanitasi;
ionizers air; ionizers air untuk keperluan rumah tangga; ionizers udara rumah tangga; jack pemanggang; kantong pensteril
yang dapat dibuang; kapal uap handuk; kapal uap telur listrik untuk keperluan rumah tangga; kapsul kakao kosong untuk
mesin kakao listrik; kapsul kakao yang dapat digunakan kembali untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao yang dapat diisi ulang
untuk mesin kakao listrik; kapsul kopi yang dapat digunakan kembali untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi yang dapat diisi
ulang untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, dapat digunakan kembali, untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, dapat diisi ulang,
untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, kosong, untuk mesin kopi listrik; kapsul teh, kosong, untuk mesin teh listrik; kapsul teh,
yang dapat digunakan kembali, untuk mesin teh listrik; kepala kompor; kerudung kompor; kerudung untuk aparat AC; ketel;
ketel logam, listrik; ketel uap; kipas [bagian dari instalasi pendingin udara]; kipas angin [AC]; kipas angin listrik; kipas angin
ruangan; kipas atap; kipas langit-langit; kipas listrik portabel; kipas listrik untuk AC; kipas listrik untuk keperluan rumah tangga;
kipas listrik untuk penggunaan pribadi; kipas pendingin; kompor; kompor [aparat pemanas]; kompor arang; kompor berkemah;
kompor bertekanan; kompor couscous, listrik; kompor gas; kompor gas untuk keperluan rumah tangga; kompor induksi;
kompor lambat listrik; kompor listrik; kompor listrik atau gas untuk memasak; kompor listrik untuk penggunaan berkemah;
kompor memasak; kompor memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; kompor memasak listrik untuk penggunaan rumah
tangga; kompor minyak; kompor portable; kompor portable untuk penggunaan berkemah; kompor tekanan, listrik; kompor
telur, listrik; kompor untuk memasak, elektrik; kompor-kompor dengan 16 sumbu dan 20 sumbu dan perlengkapan yang
dibentuk untuk kompor; korek api panggangan; kotak keren portabel, listrik; kulkas gas; kulkas kimchi; kulkas listrik untuk
keperluan rumah tangga; kulkas portable; kulkas-freezer; lemari display dipanaskan; lemari display freezer; lemari display
pendingin; lemari es; lemari es listrik; lemari es pendingin untuk keperluan industri; lemari es pendingin untuk keperluan rumah
tangga; lemari es portabel untuk penggunaan konsumen; lemari es prefabrikasi dan freezer prefabrikasi; lemari es untuk
keperluan industri dan rumah tangga; lemari es untuk tujuan penyimpanan medis; lemari freezer; lemari pendingin; lentera
listrik; lentera untuk penerangan; light-emitting diode [LED] perlengkapan pencahayaan; lilin beraroma listrik; lilin elektronik;
lilin listrik; lilin listrik dan lilin tanpa cacat; listrik piring panas; listrik wangi lilin; meja dapur dengan wastafel yang terintegrasi
untuk penggunaan komersial; membuat mesin es batu; meracik sistem untuk penyegar udara; mesin es dan aparat; mesin es
dispensing; mesin kopi; mesin kopi elektrik; mesin kopi listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin kopi otomatis; mesin kopi,
listrik; mesin menggoreng mendalam; mesin pemanggang; mesin pemanggang roti; mesin pembuat teh; mesin pembuatan es
krim; mesin pembuatan roti; mesin pembuatan roti otomatis untuk keperluan rumah tangga; mesin pemurni air; mesin
pengering pakaian, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mesin popcorn; mesin sangrai; mesin sous-vide; mesin untuk mandi
yang memakai tenaga listrik untuk bagian bawah tubuh untuk keperluan rumah tangga; mesin untuk membuat susu kedelai;
mesin untuk membuat susu kedelai, listrik; mesin-mesin penyaringan untuk pemurni-pemurni air; minuman pendinginan dan
es meracik mesin; mug dipanaskan secara elektrik; multicookers; non-listrik piring panas untuk keperluan rumah tangga;
otomat minuman listrik untuk keperluan rumah tangga; oven gas; oven listrik; oven memanggang; oven memasak; oven
memasak komersial; oven memasak listrik; oven memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; oven memasak listrik untuk
penggunaan rumah tangga; oven microwave; oven microwave [aparat memasak]; oven pemanggang roti listrik; oven
pemanggang untuk keperluan rumah tangga; oven pizza; oven roti; oven uap listrik dengan panas yang tinggi untuk keperluan
rumah tangga; oven uap listrik dengan panas yang tinggi yang memiliki fungsi oven microwave untuk keperluan rumah tangga;
oven uap listrik untuk memanggang dengan panas yang tinggi untuk keperluan rumah tangga; oven udara panas; oven,
termasuk portabel; panci masak listrik untuk keperluan rumah tangga; panci memasak tekanan elekrik; panci pemanas; panci
pemanasan non-listrik untuk tidur; panci penggorengan listrik; panci sayur (listrik); panci, listrik; pancuran air minum; panel
pengumpul panas matahari; panggangan arang; panggangan dalam ruangan listrik; panggangan listrik; panggangan outdoor
listrik; panggangan, listrik; pelembab udara; pemanas air; pemanas air [aparatur]; pemanas air dalam wadah; pemanas air
listrik; pemanas air panas; pemanas air tenaga surya; pemanas air untuk keperluan rumah tangga; pemanas berseri-seri
listrik; pemanas berseri-seri listrik untuk keperluan rumah tangga; pemanas cangkir USB-powered; pemanas celup; pemanas
kamar mandi; pemanas kipas; pemanas listrik; pemanas listrik portabel; pemanas luar, listrik; pemanas masakan non-elektrik
untuk keperluan rumah tangga; pemanas minuman, listrik; pemanas ruang listrik; pemanas tempat tidur air; pemanas teras;
pemanas teras gas; pemanas teras, listrik; pemanas untuk mandi; pemanas untuk setrika pemanasan; pemanas/kipas;
pemanasan filamen, listrik; pemanasan laci untuk dapur; pemanasan listrik panci untuk tempat tidur; pemanggang (peralatan
dapur), pemanggang listrik, pemanggang gas; pemanggang [alat memasak]; pemanggang barbekyu; pemanggang gas;
pemanggang sandwich listrik; pembersih udara; pembersih udara rumah tangga; pembersih udara rumah tangga dan ionizers;
pembersih udara untuk keperluan rumah tangga; pembersih udara untuk mobil; pembersih udara, listrik; pembuat kopi listrik;
pembuat kopi listrik untuk penggunaan rumah tangga; pembuat kopi tetes, listrik; pembuat kopi, listrik; pembuat panini, listrik;
pembuat popcorn listrik; pembuat sandwich, listrik; pembuat teh elektrik; pembuat waffle listrik; pembuat yogurt listrik;
pembuatan es mesin; pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga; pemurni air untuk keperluan rumah tangga; pemurni
air untuk penggunaan rumah tangga; penanak nasi; penanak nasi listrik; pendingin (chiller); pendingin ruangan; pendingin
udara; pendingin udara yang dapat dibawa kemana-mana; pendinginan instalasi; pendinginan instalasi dan freezer;
penerangan, pemanasan, pencairan es, pendingin udara serta komponen, bagian untuk kendaraan darat, sepeda, sepeda
motor, dan moped.; pengering binatu listrik; pengering futon untuk keperluan rumah tangga; pengering hood; pengering
laundry, listrik; pengering piring listrik; pengering pukulan; pengering sepatu listrik untuk keperluan rumah tangga; pengering
tangan; pengering tangan udara listrik panas; penggemar jendela listrik; penggemar listrik menjadi bagian dari instalasi AC
rumah tangga; penggemar ventilasi untuk keperluan rumah tangga; penggorengan dalam industri; penggorengan dalam,
listrik; penggorengan elektrik; penggorengan memasak listrik; penghangat makanan listrik; penghangat minuman, listrik;
penguap; penguap listrik dan daya yang dioperasikan untuk keperluan rumah tangga; pengukus makanan; pengukus makanan
elektrik; pengukus makanan, listrik; pengukus nasi menggunakan listrik; pengukus sayuran menggunakan listrik; pengumpul
panas matahari; penurun lembab listrik; penurun udara; peralatan dan instalasi pencahayaan; peralatan dan instalasi
pendingin; peralatan dan instalasi sanitasi; peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap,
memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi; peralatan dan perlengkapan penseteril dan penyeteril;
peralatan elektrotermik rumah tangga; peralatan listrik untuk membuat yogurt; peralatan listrik untuk pembuatan kopi;
peralatan listrik untuk pembuatan yoghurt; peralatan memasak elektrik; peralatan memasak, listrik; peralatan memasak, listrik,
yaitu broiling elektrik (electric broiling) dan panci panggangan (grill pans), griddles listrik [peralatan memasak]
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dan loyang (baking sheets) untuk penggunaan di dalam dan di luar ruangan; peralatan penerangan LED; peralatan
penghangat udara; peralatan penyediaan air minum; peralatan perawatan pakaian; peralatan perawatan pakaian, yaitu
peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau (deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah
tangga); peralatan perawatan pakaian, yaitu peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau (deodorizing) dan pengeringan
untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah tangga).; peralatan perawatan wajah elektrik untuk penggunaan komersil;
peralatan perawatan wajah menggunakan gelombang ultrasonik untuk tujuan rumah tangga; peralatan sanitasi; peralatan
untuk air desinfektan; peralatan untuk instalasi penyediaan air; peralatan untuk keperluan sanitasi; peralatan wajah
menggunakan gelombang ultrasonik untuk penggunaan komersial; peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga, yaitu,
oven pemanggang roti, kompor induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga, roaster listrik, autoclave listrik,
pemasak-pemasak (cookers) sup listrik; peralatan-peralatan pembuatan air murni; peralatan-peralatan pembuatan air ultra
murni; peralatan-peralatan pengolahan air untuk pembuatan air ultra murni; perangkat pencahayaan LED; perangkat
pensterilisasi UV; perangkat pensterilisasi uap; perangkat penyimpanan untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang
memiliki fungsi menghasilkan potensi listrik pada lemari es dan freezer untuk keperluan rumah tangga dan industri; perangkat
penyimpanan untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang memiliki generator potensial listrik pada lemari es dan freezer;
perangkat pewangi penghilang bau udara yang dioperasikan secara elektrik; perapian; perapian, domestik; percolators kopi,
listrik; perebus/boiler air listrik; perlengkapan instalasi filter air minum; perlengkapan lilin pencahayaan; perlengkapan
pencahayaan; perlengkapan pencahayaan bertenaga baterai; perlengkapan pencahayaan dengan deteksi gerakan;
perlengkapan penerangan listrik; piring panas listrik untuk keperluan rumah tangga; piring panas untuk keperluan rumah
tangga; pot memasak listrik; pot moka listrik; radiator, listrik; rice cooker industri; roaster; roaster arang untuk keperluan rumah
tangga; roaster buah; roaster ikan; roaster kopi; roaster kopi, listrik; roaster listrik; roaster listrik untuk keperluan rumah tangga;
roaster malt; rotisseries; rotisseries listrik; salju mesin pembuatan; saringan kompor luar/dalam; saringan-saringan (filters)
untuk peralatan-peralatan pemurni air; sauna wajah; scrubber gas dan aparat pemurnian; semi-otomatis mesin kopi listrik;
sepenuhnya otomatis mesin kopi listrik; sistem udara panas matahari untuk keperluan pemanasan; spit pemanggang; spit
pemanggang untuk oven; sterilisasi; sterilisasi air; sterilisasi bukan untuk keperluan medis; sterilisasi buku; sterilisasi listrik
untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi sayuran dengan pembilas; sterilisasi sepatu untuk keperluan rumah tangga;
sterilisasi susu; sterilisasi uap; sterilisasi uap untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi uap untuk penggunaan rumah tangga;
sterilisasi udara; sterilisasi ultrasonik; sterilisasi ultrasonik untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi ultraviolet; sterilisasi
ultraviolet untuk pengolahan air; sterilisasi untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi untuk sikat gigi; stockpots listrik; table-top
raclette panggangan, listrik; tabung debit, listrik, untuk penerangan; tajines, listrik; teko kopi listrik yang menggabungkan
perkolator; tempat cuci piring; termo-pot, listrik; toaster roti; toaster roti listrik; toaster roti listrik untuk keperluan rumah tangga;
toilet portable; toilet, portable; tudung ventilasi untuk kompor; tumbuk membuat mesin kue beras, listrik, untuk keperluan
rumah tangga; tungku dan perapian; udara filter untuk unit AC; unit AC; unit AC jendela-mount; unit AC perumahan; unit
pemurni udara untuk penggunaan rumah tangga; unit penghilang bau ruang listrik; unit penyaringan air terbalik osmosis;
ventilasi [AC] instalasi dan peralatan; ventilasi [AC] instalasi untuk bangunan; ventilasi [AC] instalasi untuk kendaraan; ventilasi
[AC] instalasi untuk laboratorium; ventilator turbin [aparat ventilasi]; ventilator untuk digunakan dalam industri bahan kimia,
minyak, gas dan pembangkit tenaga listrik; walk-in freezer; wastafel dapur untuk penggunaan komersial; wastafel kamar
mandi; window aparat AC;  alat sterilisasi air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:19:51
540   EtiketJID2022085411

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 30
Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan
Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta 11610, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

PT. KARYA CIPTA LAHANINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Karya Cipta Lahanindo + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Karya Cipta Lahanindo : nama pemohon.
Logo.

591 Uraian Warna : Biru dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa advis, konsultasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa penggalian, ekstraksi pertambangan, pengeboran dan

peledakan batu-batuan besar, pengaspalan dan pekerjaan tukang batu; Jasa pengelolaan penggalian pertambangan batu,
pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; ekstraksi pertambangan; jasa
kontraktor pertambangan; jasa pertambangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:23:42
540   EtiketDID2022085412

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Resort Mediterania Blok Z-1 No. 16, RT. 002/ RW. 008, Kel. Kapuk Muara,
Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

Irman
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAHABAT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat Tuda dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 33
510 Uraian Barang/Jasa : ===Fruit-Wine (minuman anggur beralkohol); Minuman anggur beralkohol (fortified wines); Minuman beralkohol hasil

fermentasi atau tanpa destilasi seperti anggur, anggur putih, sake, sari buah apel; Ragi buatan untuk membuat wine (minuman
anggur beralkohol); Ragi untuk membuat Wine (minuman anggur beralkohol); Wine (minuman anggur beralkohol); Wine
(minuman anggur beralkohol) manis; Wine (minuman anggur beralkohol) merah; Wine (minuman anggur beralkohol) putih;
Wine (minuman anggur beralkohol) untuk memasak; grape wine (minuman beralkohol dari buah anggur); koktail (minuman
anggur beralkohol) putih; koktail Wine (minuman anggur beralkohol) merah; minuman beralkohol berbahan dasar wine
(minuman anggur beralkohol); minuman berbahan dasar wine (minuman anggur beralkohol); minuman campuran anggur
beralkohol; wiski (minuman anggur beralkohol) malt===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:24:10
540   EtiketDID2022085413

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
Hardwood Pte Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIRANTI LAWAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jenis-jenis bir; Minuman-minuman yang tidak beralkohol; air mineral; air soda; bir; bubuk untuk minuman berbuih; esens

(aroma) tanpa-alkohol untuk membuat minuman; esensi untuk membuat minuman; limun; minuman buah, tanpa alkohol; ragi
bir untuk pembuatan bir; sari buah tanpa alkohol; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; sirup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:25:22
540   EtiketJID2022085414

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kejawan Putih Laguna Utara C4/28, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60112
Joy Sanjaya Tjwa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IMUNPLUS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa

penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak;
Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging,
ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar
gedung; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Katering makanan dan
minuman; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut
olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan
minuman]; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Memberikan informasi, termasuk online,
tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Menyediakan makanan dan
minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran dan bar; Penyediaan makanan dan minuman; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Tempat
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penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menyediakan
makanan dan minuman; cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; jasa angkut makanan dan
minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman;
jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa
konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa
penyediaan minuman dengan boba; jasa penyiapan makanan dan minuman; kafe yang menyediakan makanan dan minuman
kelor; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk
institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering
untuk penyediaan makanan dan minuman; katering yang menyediakan makanan dan minuman; keramahtamahan perusahaan
dalam sifat menyediakan makanan dan minuman; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan kedai minuman; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa
pulang; layanan perhotelan [layanan untuk menyediakan makanan dan minuman]; layanan teater makan malam menjadi
penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan untuk persiapan makanan dan minuman; layanan yang
menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan minuman teh; melayani makanan dan
minuman; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; menyajikan makanan dan minuman;
menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway;
menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar
kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi,
dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas
pameran dan adil; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan
makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet;
menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian
dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan
makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan
makanan dan minuman untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk tamu; menyediakan makanan
dan minuman, dan akomodasi sementara; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu;
pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; penyajian makanan dan minuman; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan penyiapan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan
minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan makanan dan minuman
untuk perusahaan; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan makanan yang dibawa pulang
dan layanan makanan dan minuman; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar
gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat
makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 14:26:06
540   EtiketDID2022085415

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL PURING KARANGDUWUR RT 1/3 PETANAHAN KEBUMEN, Kabupaten
Kebumen, Jawa Tengah, 54382

KHANIFATUR ROHMAH, M.A, BADROTUL KIROMAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Abhia + Logo A
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas bayi; Tas pria; dompet genggam kecil [tas]; koper berpergian; ransel [tas sekolah Jepang]; tas; tas bahu untuk

digunakan oleh anak-anak; tas belanja; tas belanja tekstil; tas berpergian; tas buku sekolah; tas kantor; tas olahraga; tas
perjalanan; tas pundak; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas selempang; tas selempang untuk menggendong bayi;
tas suvenir; tas travel; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:21:48
540   EtiketDID2022085474

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN CABEYAN RT 08 RW 05 DESA NGRAJI KECAMATAN PURWODADI,
Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, 58114

LISTRIYANI

Halaman 679 dari 1015



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRAHA BATIK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:22:55
540   EtiketJID2022085475

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Bursa Efek Indonesi Tower I, Lantai 6, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
Kebayoran Baru, Jakarta 12190, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12190

PT Bursa Efek Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IDX JII ESG Tilted
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa perdagangan indeks pasar saham; menyediakan indeks keuangan berdasarkan kelompok sekuritas

tertentu/pilihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:23:37
540   EtiketJID2022085478

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Kelapa Dua No. 168, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810
PT FALUX GLOBAL INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FALUX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Jasa

agen penjualan untuk kosmetik; Jasa eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut,
perawatan rambut, pomade rambut, lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek
aromatisasi atau efek wewangian dalam bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah,
minyak kelonyo, deodoran badan, krim tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa eceran toko serba ada dan
supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik,
sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan
perawatan gigi,
sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik,
pisau cukur, sikat gigi,
sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat
porselin, kristal dan tembikar,
alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer,
peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim
atau mereproduksi suara atau gambar,
pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis
dan kronometrik, kertas, karton dan
barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk
menulis, kartu bermain,
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barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk
di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain,
perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan
minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan atau tidak beralkohol, bir; Jasa
konsultasi manajemen bisnis; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa pemberian nasihat
mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa penjualan barang
secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak
langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet,
pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan
atau viral; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran
secara online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko grosir yang
menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online;
Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah
direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Jasa yang menawarkan untuk
dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat
kesehatan; Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan online untuk menghubungkan pengguna
jaringan sosial dengan bisnis; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi
dan mulut, sabun dan deterjen secara eceran atau grosir; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan
penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel untuk
parfum dan wewangian; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil;
Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online yang menampilkan
barang dagangan; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Pengiklanan di surat kabar; Penjualan
Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk
melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain,
termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan
hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette
dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk
pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup
kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir,
ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan
make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali
benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat
kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas,
tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penyediaan informasi
komersial melalui internet global; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi
administrasi dan kantor; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan online;
Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan
peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Toko makanan online; Toko menjual produk voucher secara elektronik / online; Toko
minuman online; Toko yang menjual kosmetik; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi materi iklan dan
penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; iklan dan promosi perusahaan; jasa analisis pasar; jasa
distributor grosir untuk kosmetik; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa penggabungan (merger) dan
akuisisi bisnis; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan produk  dibidang nutrisi dan suplemen diet, minuman dan sari buah;
jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi;
jasa periklanan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan
minuman beralkohol dan tidak beralkohol; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-
kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit,
tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang
tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk
rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan
grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas,
stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah
tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-
lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan
barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi
seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker
tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga
dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana
untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang
olahraga; jasa-jasa toko ritel online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh
sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis,
produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat
kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian
renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings)
atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir
untuk kosmetik; layanan grosir yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk
restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan; layanan
iklan yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan pemasaran email; layanan pemasaran online; layanan pemesanan
eceran melalui pos untuk kosmetik; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan promosi dan iklan melalui
internet; layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan
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perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu,
sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan
kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan
kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan,
deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut
[kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik],
gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga,
alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan
paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit,
koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen
dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan,
mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel on-line
yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel online; layanan ritel untuk produk susu; layanan ritel yang berkaitan dengan
produk susu; layanan ritel yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan alat
kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel menampilkan
alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel
on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online yang
menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel online yang menampilkan produk susu; layanan toko ritel online yang
menampilkan suplemen makanan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pengiklanan
penjualan melalui pos (direct mail advertising); penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penyebaran materi iklan
secara online; penyebaran materi pemasaran; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan
jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; promosi penjualan; promosi penjualan melalui
program loyalitas pelanggan; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang tersedia secara
online; tax-free shops of cosmetics and medicine===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:23:58
540   EtiketDID2022085479

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Asabri Tlogo Permai Blok T5 Kec Kanigoro Kab Blitar, Kabupaten Blitar, Jawa
Timur, 66171

AMANTIONO ADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BU SURAT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; kue kering; kue widaran / bidaran; kue, biskuit, kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:24:43
540   EtiketDID2022085480

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PULO GADUNG NO. 6 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG JAKARTA 13920
INDONESIA, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13920

PT. ETHICA INDUSTRI FARMASI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEXMEZ
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===obat-obatan untuk keperluan manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:26:30
540   EtiketJID2022085481

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KESATRIAN VIII/H.38, RT.007/RW.003, KEL. KEBON MANGGIS, KEC.
MATRAMAN, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13150

DIMAS HARYOTEDJO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOEDJOEH NAGA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Restoran; jasa restoran; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe, bistro, dan restoran; rumah makan;
rumah makan cina halal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:27:19
540   EtiketDID2022085483

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 509-052, 5th Floor, No. 188, Yueken Road, Tianhe District, Guangzhou, 510507
Guangzhou Bifu Biotechnology Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Andrati Sukmaningsih S.H.
Jl. Legenda Wisata Blok E2 / 06, Zona Napoleon Cibubur, Bogor 16965

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CONTOURMETICS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===gel pemutihan gigi; kit kosmetik; kosmetik; minyak esensial; parfum; pomades untuk keperluan kosmetik; sabun batangan

untuk toilet; sediaan untuk membersihkan gigi; strip pemutih gigi; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:28:14
540   EtiketDID2022085485

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Riverbank Road
Bromborough
Wirral CH62 3JQ
United Kingdom

Marine Specialised Technology Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rochmali Zultan S.H.,M.H.
Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan,
Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MST
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===kapal cepat; kendaraan air; perahu; perahu karet; powerboat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:29:24
540   EtiketJID2022085486

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bella Terra Lifestyle Center Lt. UG Cohive, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. ASIA DIJITAL CERMELANG

Halaman 683 dari 1015



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M.
PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran
Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LINLIN dan logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, kuning, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akuntansi; Konsultasi manajemen personalia; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan komputer; jasa periklanan;

layanan perantara komersial; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; memperbarui dan memelihara data dalam
database komputer; pemasaran; penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan
penjual barang dan jasa; promosi penjualan untuk pihak lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:29:43
540   EtiketDID2022085487

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Griya Kencana II Blok DD 44 RT/RW 002/013 Kelurahan Sudimara Barat,
Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten, 15151

Julia Kartika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAMBEL NYOSSOR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, kuning, hijau, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ampela ayam pedas; Ayam Goreng; Ayam geprek dengan sambal pedas berlevel; Ayam goreng Kalasan; Ayam goreng

tepung original; Bebek goreng; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Kulit Ayam Goreng Tepung; Usus Ayam
Goreng Tepung; ayam goreng kremes; ayam goreng rempah; ayam goreng tepung; ayam pedas; sate usus ayam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:31:02
540   EtiketJID2022085488

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Bursa Efek Indonesi Tower I, Lantai 6, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
Kebayoran Baru, Jakarta 12190, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12190

PT Bursa Efek Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IDX Sharia Growth
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa perdagangan indeks pasar saham; menyediakan indeks keuangan berdasarkan kelompok sekuritas

tertentu/pilihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:31:50
540   EtiketDID2022085489

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GREEN LAKE CITY RUKO FOOD RKFC - 005, DESA/KELURAHAN PETIR, KEC.
CIPONDOH, Kota Tangerang, Banten, 15147

PT. KREIGAN DIGITAL WESEL
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEXTRANS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kartu magnetik berkode; Kartu pembayaran; Perangkat keras untuk penyimpan data  untuk kegiatan jual-beli dan

pembayaran; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna.; Perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan layanan pinjaman; Program-program komputer terekam;
alat untuk memproses pembayaran elektronik; alat untuk menghasilkan gambar virtual; aplikasi komputer utuk mengolah
pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi yang
dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; kartu chip; kartu identifikasi elektronik; kartu pembayaran yang
dikodekan secara magnetis; pembaca kartu chip; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak berbagi file;
perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan
komputer global; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk mengatur
dan melihat gambar dan foto digital; perangkat lunak komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak server file;
perangkat lunak untuk transaksi pembayaran; perangkat lunak yang dapat diunduh; program perangkat lunak komputer;
terminal pembayaran elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:32:10
540   EtiketDID2022085490

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GAYUNGSARI BARAT XII 2A/GB-16, RT. 004, RW. 007, GAYUNGAN, Kota
Surabaya, Jawa Timur

PT. INTER MEDIKA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nutrelia
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan berwarna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kateter untuk hemodialisis; Kateter untuk pencitraan ekokardiografi intrakardiak; Lanset, pisau bedah kecil; Lanset/pisau

bedah mata dua; Peralatan infus untuk tujuan terapi; Peralatan infus untuk tujuan terapi (infusion pump); Pisau anatomi/pisau
bedah; Pisau corn (untuk keperluan medis); Pompa jarum suntik dan pompa infus; Selang infus; aparat infus untuk tujuan
terapeutik; botol infus; infus set; jarum suntik; jarum suntik insulin; jarum suntik sekali pakai; jarum suntik sekali pakai untuk
tujuan medis; kateter; kateter bedah; kateter intravena; kateter kondom; kateter medis; kateter vena sentral; peralatan medis
untuk menempatkan dan mengamankan kateter; perangkat infus untuk keperluan medis; pisau bedah; pisau bedah listrik
untuk keperluan bedah; pisau untuk tujuan bedah; pisau untuk tujuan medis; robot untuk mengoperasikan kateter, dan mesin
serta instrumennya; tabung infus; tiang infus untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:32:39
540   EtiketDID2022085491

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PULO GADUNG NO. 6 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG JAKARTA 13920
INDONESIA, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,  13920

PT. ETHICA INDUSTRI FARMASI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CLONIZ
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===obat-obatan untuk keperluan manusia===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:35:28
540   EtiketJID2022085492

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Inspeksi PIK 2 No. 5 (Terusan Jalan Prancis), Kelurahan Dadap, Kecamatan
Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, 15211

PT. BANGUN KOSAMBI SUKSES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE 8 Signature AT CBD PIK 2 + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa real estat, yaitu, pengembangan, penyewaan, pengelolaan, peminjaman, dan perantara apartemen, kondominium,

properti bagi waktu (timeshare), properti perumahan, properti liburan, dan fasilitas serta kelengkapan terkait real estat; Jasa
real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan; Layanan
agen real estat untuk penyewaan bangunan; Layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan penyewaan
real estat, apartemen dan tempat tinggal; dealer properti dan agen pengelola, dalam semua jenis properti, pengembangan,
tanah dan real estat; jasa agen real estat komersial; jasa agen real estat komersial dan residensial; jasa agen real estat untuk
penyewaan gedung; jasa agen real estat untuk penyewaan properti; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian
dan penjualan bangunan; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan tanah; layanan broker real
estat yang berkaitan dengan pembebasan lahan; layanan broker real estat, manajemen, sewa guna dan penyewaan; layanan
properti real estat; layanan real estat yang berkaitan dengan pembelian real estat; layanan yang berkaitan dengan penyediaan
keuangan untuk pembelian bangunan, rumah, real estat dan tanah; pengelolaan dan pengaturan kepemilikan bersama atas
real estat; pengelolaan fasilitas untuk real estat dan properti; pengembangan properti dan real estat; penjualan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:36:43
540   EtiketDID2022085493

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Ciliwung No. 52 RT 003 RW 003 Kel. Bendo Kec. Kepanjenkidul Kab. Blitar, Kota
Blitar, Jawa Timur, 66116

Nugroho Budiono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nutriegg
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah-Kuning-Putih-Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Telur; telur ayam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:37:50
540   EtiketDID2022085494

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 100 Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey, 07936 , United States of America
Intercontinental Great Brands LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OREO & DEVICE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan Pastri; Adonan terigu; Adonan yang didinginkan; Kue; Kue kering (pastri); Makanan penutup; Olahan yang terbuat

dari gula; Permen cokelat; Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan aromatik untuk makanan;
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Sediaan untuk membuat krim kocok; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Yoghurt beku; adonan; adonan brownies;
adonan kue; adonan kue beku; adonan roti; adonan wafer; biji cokelat; biskuit-biskuit; brownies; cokelat; coklat; dessert
mousses [gula-gula]; es krim; gula beku; gula-gula dingin; kue beku; kue keju; kue kering; kue yogurt beku; makanan penutup
beku; olesan berbahan dasar cokelat; produk-produk roti untuk makanan; puding; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-
bijian; serbat [es]; wafel; wafer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:38:38
540   EtiketDID2022085495

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PULO GADUNG NO. 6 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG JAKARTA 13920
INDONESIA, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13920

PT. ETHICA INDUSTRI FARMASI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NALXOID
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===obat-obatan untuk keperluan manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:39:00
540   EtiketJID2022085496

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GREEN LAKE CITY RUKO FOOD RKFC - 005, DESA/KELURAHAN PETIR, KEC.
CIPONDOH, Kota Tangerang, Banten, 15147

PT. KREIGAN DIGITAL WESEL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEXPAY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa identifikasi verifikasi, yaitu, menyediakan autentikasi identifikasi informasi pribadi; Jasa verifikasi identifikasi, yaitu

menyediakan autentikasi dari informasi identifikasi pribadi melalui penyimpanan yang aman dan melalui internet; Jasa-jasa
pemenuhan syarat peraturan-peraturan, ialah: meninjau standar-standar dan praktik-praktik untuk membantu para
klien untuk memenuhi syarat dengan peraturan-peraturan Pemerintah, peraturan-peraturan dan aturan-aturan dibidang
per-Bank-an dan pemasaran modal (capital market), asuransi, pengelolaan asset, pajak, akunting, audit, jasa-jasa keuangan,
jasa-jasa pengawasan ekspor dan bea cukai, keamanan makanan, perkakas-perkakas kedokteran, anti penyuapan dan
korupsi,
pharmasi dan ilmu pengetahuan hidup, manfaat para karyawan, perobahan iklim, berbagai keperluan (utility), energi,
perawatan
kesehatan, telekomunikasi data pribadi, otomotif, dan keramahtamahan dan bersantai; Layanan konsultasi, informasi dan
konsultasi terkait dengan verifikasi dan otentikasi identitas, otentikasi informasi dan dokumen identifikasi pribadi, otentikasi
pengguna dalam transaksi e-commerce, layanan keamanan dan investigasi, penyewaan peralatan untuk tujuan keselamatan,
penyelamatan, keamanan dan penegakan, dan layanan jejaring sosial online; Pengenalan dan jejaring sosial berbasis jaringan
komputer global; jasa jejaring sosial berbasis internet; jasa jejaring sosial daring (online); jasa jejaring sosial daring (online)
untuk investor yang memungkinkan perdagangan finansial/keuangan dan pertukaran mata uang digital (financial trades and
exchange of digital currency), mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa/layanan verifikasi identifikasi; jasa/layanan verifikasi
identifikasi bisnis; jasa/layanan verifikasi pengguna===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:39:36
540   EtiketDID2022085497

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN SAMBIROBYONG RT/RW 001/003 DESA SAMBIROBYONG KEC. KAYEN
KIDUL, Kabupaten Kediri, Jawa Timur

YIMMY STEPHANOES
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moelyono Karmayana S.H.,
Modeka/PT Persada Modeka Centurindo  Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City  Serpong Kota Tangerang Selatan  Banten

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AEK MAS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, KUNING, BIRU, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Adonan makaroni/spageti; Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi;

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:39:47
540   EtiketD102022085497

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jagir Sidomukti 4/8-A RT004/RW003 Jagir Wonokromo Surabaya, Kota Surabaya,
Jawa Timur

ISRAL., SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AJ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih hijau abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang keperluan perokok; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan

untuk keperluan medis); e-liquid [cairan rokok elektronik]; rokok; rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok
putih; tembakau rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:41:51
540   EtiketDID2022085498

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Muara Karang Niaga 4Z8 S No. 5, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

PT. HUALIAN INTERNATIONAL TRADING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JERY & KERY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas koper dan tas untuk mengangkut; tas olahraga; Tas-tas; koper dan tas bepergian; tas *; tas pundak; tas-tas kantor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:42:38
540   EtiketD152022085499

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Wahab Anas Lingkungan Simulu Desa Baruga Kec. Banggae Timur Kab. Majene,
Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, 91414

A. Fadha M. Hamid
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AF FARZ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU TUA, BIRU MUDA, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air mineral; air minum; air minum dalam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:44:35
540   EtiketDID2022085500

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kesatrian V/68 Rt. 028 - Rw. 003, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

MELILYNA NOVYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mellaGen + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Jingga, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gula rendah lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Jamu; Jamu dalam bentuk cair; Jamu herbal;

Koyo transdermal; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin
untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman
mengandung obat; Minuman pelangsing; Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minyak Telon;
Minyak gosok; Minyak kayu putih; PEMBALUT HIGIENIS; Serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) sebagai
bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; Suplemen makanan untuk keperluan medis; Suplement; Wangi-wangian
pengharum ruangan; air mineral untuk keperluan medis; ekstrak tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; ginseng
untuk keperluan pengobatan; hasil-hasil farmasi; jamu tradisional; kolagen untuk keperluan medis; kolagen yang dapat
dimakan; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; minuman diet yang disesuaikan untuk
keperluan medis; minuman untuk detox (keperluan medis); minyak hati ikan kod; obat-obatan; pembalut luka; pembalut
wanita; permen yang mengandung obat; protein untuk suplemen diet; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk perawatan kulit;
sediaan untuk membuat minuman obat; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
suplemen diet; suplemen diet untuk mengendalikan berat badan; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan;
suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen; suplemen tambahan nutrisi dan
diet; suplemen vitalitas; teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; vitamin; zat dan sediaan diet untuk penurunan berat
badan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:44:40
540   EtiketDID2022085501

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bangka Raya No. 45A APT Marbella RT 011 RW 011, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12790

Nancy Carolina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JackLeend
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah,

mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker
pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner,
pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Busa pencuci wajah;
Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan
rambut; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata

Halaman 691 dari 1015



(glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik);
Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion susu
untuk membersihkan wajah; Maker wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-
pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur;
Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Perangkat dan set hadiah yang berisi produk
dan sediaan perawatan rambut; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona
mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk,
lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik yang
digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan;
Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut,
shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan wajah; Sediaan-
sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis,
yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel,
pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab wajah; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner
wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; agen
pembilas untuk cucian; aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; bahan kimia
pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; busa pembersih
tubuh dan wajah; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk
penggunaan rumah tangga; emulsi wajah; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esens wajah; gel untuk wajah tidak
mengandung obat; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel,
semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; kondisioner pembersih untuk digunakan
dalam mencuci rambut khusus conditioner; krim anti-penuaan untuk wajah; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pemutih kulit wajah;
krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim
pembersih wajah; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim wajah; krim wajah dan tubuh; krim wajah tidak mengandung obat;
krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; losion untuk wajah tidak mengandung obat;
lotion pengencang untuk wajah; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk wajah; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; mandi
minyak untuk perawatan rambut; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak
untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh,
pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis,
kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker pembersih untuk wajah;
masker pemutih kulit wajah; masker perawatan rambut; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah
smoothing; mengklarifikasi tonik wajah; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah
kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar
matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih rumah tangga;
pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembilas akhir
cucian; pencuci tangan tanpa obat; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung
obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut keratin; persiapan
scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs);
persiapan untuk perawatan rambut; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner,
mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat
wajah; produk pembersih rumah tangga; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan untuk
melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah;
sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun wajah; sabun
wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa
untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat,
gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel
untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; scrub
pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah
tangga; sediaan dan perawatan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan kosmetik
wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan
untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah tangga; sediaan
pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan
perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan
kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik
dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan wajah kosmetik;
sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan
untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk pembersihan,
perawatan dan perawatan rambut; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan-
sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum
perawatan rambut; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; toner
untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wewangian untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:45:04
540   EtiketDID2022085502

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Krenceng RT 008 RW 003 Kec Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66181
ZULIATIN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BANGARIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Kuning, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Akar Kelapa; Kue Kacang Spesial; Kue Keciput; kue kecipir (cipiran); kue kering; kue kering kastengel; roti kacang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:48:24
540   EtiketJID2022085504

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN KANIGORO,  RT 001, RW 008, DESA PUNGGING, KECAMATAN
PUNGGING, KABUPATEN MOJOKERTO, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61384

ALPHA FERRY WAHYUDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAF HEALTHY FACIAL CENTER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Healthy : Sehat ;  Facial : Wajah ; Center : Pusat
591 Uraian Warna : Bronze dan Hijau Army
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:48:38
540   EtiketDID2022085505

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PULO GADUNG NO. 6 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG JAKARTA 13920
INDONESIA, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13920

PT. ETHICA INDUSTRI FARMASI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROCAZ
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===obat-obatan untuk keperluan manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:49:14
540   EtiketDID2022085506

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Taman Kencana No.1 Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, 16128
Pusat Penelitian Kelapa Sawit Unit Bogor

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kopyor Bogor
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau tua, hijau muda, coklat tua
511 Kelas Barang/Jasa : 29

Halaman 693 dari 1015



510 Uraian Barang/Jasa : ===Daging buah kelapa; Daging kelapa untuk santan; Daging kelapa yang dikeringkan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:49:22
540   EtiketDID2022085507

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mangga Besar IV Selatan No. 015, RT.005, Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11150

AGUSTINUS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YUKITA & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel pelembab kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Serum kecantikan

(kosmetik); body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan
kosmetik; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; produk perawatan wajah
[kosmetik]; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:49:46
540   EtiketDID2022085508

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Patra Kuningan Raya L.8/1, RT.006 RW. 004 Kel. Kuningan Timur, Kec.
Setiabudi, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

BRANDON LOUIS GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JPR FURNITURE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bufet; Furnitur kamar tidur yang dilengkapi; Lemari anak-anak; Lemari beroda; Lemari kecil; Lemari untuk kamar tidur;

Lemari yang digantung; Meja kecil; Meja samping tempat tidur; Meja serbaguna; Mimbar; Pajangan; Pembuat perabot kayu;
Perabotan rumah, bagian untuk perabotan, bingkai, khususnya kayu dan bahan penggantinya, atau plastik; Perlengkapan
Pintu terpasang bukan dari logam; Peti penyimpanan terbuat dari kayu; Pintu untuk perabot; Rak untuk komputer; Rak yang
digantung; Tempat tidur sorong; Tepi tepi terbuat dari kayu dan pengganti kayu untuk digunakan dalam furnitur; bangku
[furnitur]; bangku sekolah; bangku untuk bidang olahraga; bangku wakil [furniture]; bangku wakil [perabot] dari logam; bangku
wakil [perabot], bukan dari logam; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kayu; daun meja; divan dari kayu; finial
jendela dekoratif; furnitur bar; furnitur bentwood; furnitur berlapis; furnitur kamar tidur; furnitur kamar tidur yang dibuat khusus;
furnitur khusus; furnitur ruang makan; furnitur tempat duduk; gagang pintu dari kayu; gerbong makan malam [furniture];
kabinet; kait pintu, bukan dari logam; kotak kayu untuk keperluan kemasan industri; kunci sepeda, bukan dari logam; kursi
anak TK/Paud; kursi bar; kursi direktur; kursi disesuaikan untuk bayi; kursi goyang; kursi untuk anak-anak; lemari; lemari
kamar tidur; meja; meja anak TK/Paud; meja balok kayu cacah; meja berlaci; meja makan; meja samping; meja sekolah; panel
kayu dekoratif [furnitur]; pemegang cetak biru [furnitur]; penahan buku; perabot dapur yang dibuat khusus; perabot sekolah;
pintu berhenti dari kayu; pintu berhenti dari plastik; pintu berhenti, bukan dari logam atau karet; pintu untuk furnitur; podium;
potongan tepi kayu atau plastik untuk penggunaan dengan perabotan; rak; rak buku; rak pajangan; rak untuk buku; rak untuk
lemari arsip; rak untuk penyimpanan; sofa; tempat tidur; tempat tidur kayu; tutup kayu untuk wadah kemasan industri; ukiran
kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:50:44
540   EtiketDID2022085509

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Village Rukan Ginza Blok C No. 7, Rt. 003, Rw. 007,  Kel. Nerogtog, Kec.
Cipondoh, Tangerang, Kota Tangerang, Banten

Lin Xin  Zao

Halaman 694 dari 1015



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HUA LAI SHI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet; Kantong kulit; Label untuk koper; Ransel; Ransel; Tas besar berbentuk silinder; Tas besar untuk membawa

popok dan perlengkapan bayi lainnya; Tas kecil dipakai di pinggang; Tas kurir; Tas pinggang; Tas untuk olahraga; bagasi;
dompet; dompet kartu nama; dompet koin; dompet kunci; gendongan bayi yang dikenakan di tubuh; kalung anjing; kalung
hewan peliharaan; kasing kulit; kotak perlengkapan mandi dijual kosong; pakaian hewan peliharaan; payung; perlengkapan
untuk bepergian; ransel untuk membawa bayi; tas; tas belanja kulit; tas berpergian; tas besar yang digunakan untuk membawa
sejumlah barang; tas buku; tas jinjing serba guna; tas kantor; tas olahraga serba guna; tas pantai; tas tangan; tas tangan
wanita; KANTONG UNTUK PENDAKI GUNUNG; Ransel; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tempat
kartu [dompet]; dompet jala rantai , bukan dari logam mulia; dompet kunci; dompet saku; gendongan bayi dikenakan di tubuh;
kantong (sampul) kulit untuk pengepakan; kantong alat dijual kosong; kantong gendongan bayi; kantong jala untuk belanja;
kantong untuk bepergian, terbuat dari kulit; kerangka tas tangan; koper besar; koper kecil; kulit binatang; kulit imitasi; kulit
mentah atau setengah dikerjakan; kulit untuk sol sepatu; pegangan koper; ransel pendaki gunung; tali bahu dari kulit; tali kulit;
tas belanja beroda; tas jinjing belanjaan; tas kantor; tas kecil penyimpan surat dan dokumen; tas kulit sekolah bersabuk; tas
pakaian untuk berpergian; tas pantai; tas sekolah; tas tangan; tas untuk bepergian; tas untuk olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:50:57
540   EtiketJID2022085510

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Mayor Kusmanto Gang Flamboyan 05, Desa Pedawang RT 06 RW 03, Dukuh
Pojok, 59324, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59324

Mudzakir Fahmi Ihsan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DRINK.IDN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru; Merah; dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan

minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan
makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan minuman; Jasa/layanan hotel,
restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kedai teh;
Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba;
Restoran Masakan Korea; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa penyediaan minuman dengan boba;
jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir,
kafe-kafe dan bar-bar; kedai teh; layanan bar teh; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
kopi dan bar teh; layanan minum teh; layanan ruang minum teh; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk
sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan yang menyediakan minuman teh; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi
atau minuman jus buah; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan
minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:51:03
540   EtiketDID2022085511

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung The Prominence Office Tower lt. 25 Unit C, Jl. Jalur Sutera Barat, Kel.
Panunggangan Timur, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten, 15143

PT. Dynamax Solid Industri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Chery
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Chery = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.

Halaman 695 dari 1015



511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Oli pelumas; oli pelumas dan gemuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:51:48
540   EtiketJID2022085512

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Patra Kuningan Raya L.8/1, RT.006 RW. 004 Kel. Kuningan Timur, Kec.
Setiabudi, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

BRANDON LOUIS GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HONBUN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang

menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial,
properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi
sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang,
pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa pemesanan secara online
dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut
(seafood) dan daging; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan/distribusi
accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa toko; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio,
video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa yang
menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Koperasi perdagangan; Layanan
online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan penyedia informasi, publikasi dan promosi
pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa;
Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang
dan/atau jasa-jasa; PASAR SWALAYAN; Pemrosesan administratif pesanan pembelian untuk pembelanjaan daring;
Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online untuk orang lain;
Perbelanjaan lokal daring dengan produk lokal yang dibeli oleh pelanggan di luar negeri; Perdagangan besar alat
laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa, asesori fotografi/videografi.; Proses
administratif pesanan belanjaan; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui
internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices),
sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan
dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran,
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur,
peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; TOKO SERBA ADA; Toko Grosir
Elektronik; belanja online; jasa penjualan melalui sistem berbasis web dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan
bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman
serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar produknya; jasa ritel supermarket dan toko serba ada
(departmental store); jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang
dan/atau jasa; klan radio; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan televisi; Iklan yang dipasang di luar ruangan;
Jasa perdagangan; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Manajemen Usaha; Penyediaan informasi
dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); administrasi program loyalti konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar
dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi usaha; jasa pemasaran; jasa periklanan; layanan agen informasi
komersial; layanan pemrosesan data online; pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pengadaan jasa untuk orang
lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengoptimalan lalu lintas situs web; pengumpulan informasi melalui
database komputer; penulisan teks publisitas; penyebaran bahan iklan; penyediaan pasar daring (market online) untuk
pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan ruang iklan; promosi penjualan (untuk orang lain); publikasi naskah
publisitas/iklan; publikasi teks publikas; layanan pemasaran perdagangan; layanan ritel disediakan oleh supermarket;
manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)
untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen usaha, yaitu, majemen belanja
online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; menyediakan informasi perbelanjaan; minimarket; pengaturan
transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); penjualan
telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; perdagangan barang; perdagangan online; promosi barang-
barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan secara online dan komprehensif; supermarket; toko;
toko grosir; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:51:49
540   EtiketDID2022085512

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Ngaglik RT 01 RW 01 Ds Ngaglik Kec Srengat Kab Blitar, Kabupaten Blitar,
Jawa Timur, 66184

NUR TRIYANTO

Halaman 696 dari 1015



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PASTUP KRAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih-merah-biru
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keran air minum; keran air; keran air pancur; kran hemat air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:52:42
540   EtiketDID2022085513

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jalan jelambar selatan 2 gang U no.A11, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11460

warsito

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Annéberly
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body

lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh; deodoran
tubuh [wewangian]; esensi badian; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim
aromaterapi; krim pengurang bintik penuaan; krim tubuh; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan
tubuh bayi; losion untuk tubuh; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia; make-up tubuh; mandi busa bayi; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak
aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial aromatik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; pelembab dan
pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; sabun almond; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; semprotan tubuh; semprotan tubuh
untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:53:22
540   EtiketJID2022085514

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Inspeksi PIK 2 No. 5 (Terusan Jalan Prancis), Kelurahan Dadap, Kecamatan
Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, 15211

PT. BANGUN KOSAMBI SUKSES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE 8 Signature AT CBD PIK 2 + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa saran, konsultasi dan informasi yang berhubungan dengan jasa konstruksi bangunan, instalasi, pemeliharaan dan

perbaikan; Kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan
pengairan, dermaga dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan konstruksi
bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak; Konstruksi bangunan dan struktur teknik sipil lain; jasa
bangunan dan konstruksi; jasa pengawasan konstruksi bangunan yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan, kompleks
industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya; konstruksi bangunan; konstruksi
bangunan industri; konstruksi bangunan komersial; konstruksi bangunan perumahan dan komersial; konstruksi bangunan
tempat tinggal; konstruksi bangunan, bendungan dan jembatan; konstruksi bangunan, jalan, jembatan dan bendungan;
konstruksi dan pemeliharaan bangunan; konstruksi dan perbaikan bangunan; konstruksi dan perbaikan bangunan dan rumah
tinggal; konstruksi dan renovasi bangunan; konstruksi interior bangunan; pengembangan real estat [jasa bangunan dan
konstruksi]===

Halaman 697 dari 1015



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:53:35
540   EtiketDID2022085515

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO. 2-I, KEL. GUNUNG SAHARI UTARA, KEC.
SAWAH BESAR, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10720

PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEPP-KCL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk anorganik; pupuk organik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:53:39
540   EtiketJID2022085516

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Batununggal Indah V No. 92 RT. 002/RW. 005, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,
Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat

FELICIA YOSEPHINE KRISTANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEN KAISEKI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa kedai kopi; Jasa

penyediaan makanan dan minuman; Jasa reservasi pemesanan untuk akomodasi dan makan; Jasa restoran, termasuk jasa
restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di
luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan
kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan
layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe-kafe; Kedai kopi; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Layanan kafe; Layanan
katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau
dari internet; Layanan perjamuan; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran yang diberikan dalam
kerangka kerja waralaba; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan fasilitas untuk
mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Penyediaan fasilitas untuk
pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran; Penyediaan katering; Penyediaan makanan dan
minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran dengan
layanan makan sepuasnya; Restoran yang menyediakan se'i; Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang
dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar);
Tempat yang menghidangkan kudapan; Warung makan; bar kopi; delicatessens [restoran]; hotel, restoran, dan layanan
katering; jasa kafe; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa konsultasi di
bidang seni kuliner; jasa memasak makanan; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan minuman dengan boba;
jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe; kafe yang menyediakan makanan dan
minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat
saji; katering makanan dan minuman; kedai roti dan kue (bakeries); layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan
dan minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan
hotel, restoran, dan kafe; layanan jus bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan
restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan restoran; layanan katering untuk
menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan bar
teh; layanan kopi dan jus bar; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan restoran, katering, bar dan ruang
koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah kopi;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran;
pemesanan jasa katering; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyediaan fasilitas untuk
keperluan umum untuk pertemuan, konferensi dan pameran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan
restoran; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/
restoran pesan antar; rumah makan; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman);
warung makan tradisional===
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===Bar kopi dan jus; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa kedai kopi; Jasa
penyediaan makanan dan minuman; Jasa reservasi pemesanan untuk akomodasi dan makan; Jasa restoran, termasuk jasa
restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di
luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan
kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan
layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe-kafe; Kedai kopi; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Layanan kafe; Layanan
katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau
dari internet; Layanan perjamuan; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran yang diberikan dalam
kerangka kerja waralaba; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan fasilitas untuk
mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Penyediaan fasilitas untuk
pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran; Penyediaan katering; Penyediaan makanan dan
minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran dengan
layanan makan sepuasnya; Restoran yang menyediakan se'i; Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang
dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar);
Tempat yang menghidangkan kudapan; Warung makan; bar kopi; delicatessens [restoran]; hotel, restoran, dan layanan
katering; jasa kafe; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa konsultasi di
bidang seni kuliner; jasa memasak makanan; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan minuman dengan boba;
jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe; kafe yang menyediakan makanan dan
minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat
saji; katering makanan dan minuman; kedai roti dan kue (bakeries); layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan
dan minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan
hotel, restoran, dan kafe; layanan jus bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan
restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan restoran; layanan katering untuk
menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan bar
teh; layanan kopi dan jus bar; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan restoran, katering, bar dan ruang
koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah kopi;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran;
pemesanan jasa katering; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyediaan fasilitas untuk
keperluan umum untuk pertemuan, konferensi dan pameran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan
restoran; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/
restoran pesan antar; rumah makan; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman);
warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:55:10
540   EtiketJID2022085517

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GREEN LAKE CITY RUKO FOOD RKFC - 005, DESA/KELURAHAN PETIR, KEC.
CIPONDOH, Kota Tangerang, Banten, 15147

PT. KREIGAN DIGITAL WESEL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEXPAY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantuan pengiriman uang secara elektronik; Jasa pembayaran melalui uang elektronik secara online; Jasa-jasa perangkat

lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan
pembayaran; Layanan pengiriman uang; Layanan perbankan dan asuransi; Transaksi pembayaran elektronik dengan
memindai kode QR atau kode batang (Barcode); informasi keuangan; jasa bantuan keuangan; jasa dompet elektronik; jasa
informasi keuangan; jasa informasi, nasehat dan konsultasi dalam bidang keuangan, peminjaman, dan pembayaran.; jasa
keuangan; jasa keuangan yang berkaitan dengan kartu kredit; jasa yang berkaitan dengan surat kredit; layanan biro kredit;
layanan kartu hadiah dan layanan kartu prabayar; layanan kartu pembayaran; layanan keuangan yang disediakan melalui
Internet; layanan kliring untuk transaksi pembayaran; layanan pembayaran tagihan; layanan pemrosesan pembayaran;
layanan transfer dana elektronik; melakukan transaksi pembayaran tanpa uang tunai; memberikan informasi keuangan melalui
situs web; memberikan informasi keuangan secara online; memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui
jaringan komunikasi elektronik; pemrosesan pembayaran cek elektronik; pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan
pembayaran kartu debit; pemrosesan pembayaran kartu kredit; pemrosesan pembayaran tagihan elektronik; pemrosesan
transaksi kartu kredit; pemrosesan transaksi pembayaran; pemrosesan transaksi pembayaran melalui Internet; transaksi
keuangan online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:56:35
540   EtiketJID2022085518
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Chase Plaza Lantai 22, Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 21, Kel. Karet, Kec.
Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12920

PT ASURANSI JIWA BCA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mylifeguard.id
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Toska
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Asuransi jiwa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:57:09
540   EtiketJID2022085519

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Patra Kuningan Raya L.8/1, RT.006 RW. 004 Kel. Kuningan Timur, Kec.
Setiabudi, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

BRANDON LOUIS GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HONBUN BAKERY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang

menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial,
properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi
sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang,
pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa pemesanan secara online
dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut
(seafood) dan daging; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan/distribusi
accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa toko; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio,
video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa yang
menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Koperasi perdagangan; Layanan
online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan penyedia informasi, publikasi dan promosi
pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa;
Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang
dan/atau jasa-jasa; PASAR SWALAYAN; Pemrosesan administratif pesanan pembelian untuk pembelanjaan daring;
Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online untuk orang lain;
Perbelanjaan lokal daring dengan produk lokal yang dibeli oleh pelanggan di luar negeri; Perdagangan besar alat
laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa, asesori fotografi/videografi.; Proses
administratif pesanan belanjaan; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui
internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices),
sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan
dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran,
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur,
peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; TOKO SERBA ADA; Toko Grosir
Elektronik; belanja online; jasa penjualan melalui sistem berbasis web dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan
bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman
serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar produknya; jasa ritel supermarket dan toko serba ada
(departmental store); jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang
dan/atau jasa; klan radio; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan televisi; Iklan yang dipasang di luar ruangan;
Jasa perdagangan; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Manajemen Usaha; Penyediaan informasi
dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); administrasi program loyalti konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar
dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi usaha; jasa pemasaran; jasa periklanan; layanan agen informasi
komersial; layanan pemrosesan data online; pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pengadaan jasa untuk orang
lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengoptimalan lalu lintas situs web; pengumpulan informasi melalui
database komputer; penulisan teks publisitas; penyebaran bahan iklan; penyediaan pasar daring (market online) untuk
pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan ruang iklan; promosi penjualan (untuk orang lain); publikasi naskah
publisitas/iklan; publikasi teks publikas; layanan pemasaran perdagangan; layanan ritel disediakan oleh supermarket;
manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)
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untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen usaha, yaitu, majemen belanja
online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; menyediakan informasi perbelanjaan; minimarket; pengaturan
transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); penjualan
telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; perdagangan barang; perdagangan online; promosi barang-
barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan secara online dan komprehensif; supermarket; toko;
toko grosir; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:58:30
540   EtiketDID2022085520

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Salembaran No. 18 RT. 030 RW. 015 Blimbing Kosambi Kab.Tangerang
Banten., Kabupaten Tangerang, Banten, 15212

PT BIOFIVE SEJAHTERA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIOFIVE KIDSWEAR+LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING, BIRU, UNGU, PINK, COKLAT, MERAH, HIJAU, PUTIH, CREAM.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian; pakaian anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:59:10
540   EtiketDID2022085521

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tambora 50 RT. 003 RW. 001 Kel. Karang Besuki Kec. Sukun, Kota Malang,
Jawa Timur, 65149

ARIELAKSA WIBOWO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INFERNO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Rokok

elektronik dengan tembakau perasa; asbak untuk perokok; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cerutu-cerutu kecil; e-liquid [cairan
rokok elektronik]; filter rokok; filter untuk rokok; kertas rokok; korek api; rokok; rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok
putih; rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional; tembakau rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:59:30
540   EtiketDID2022085522

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PULO GADUNG NO. 6 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG JAKARTA 13920
INDONESIA, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13920

PT. ETHICA INDUSTRI FARMASI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAPNEU
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===obat-obatan untuk keperluan manusia===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 15:59:33
540   EtiketJID2022085523

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GREEN LAKE CITY RUKO FOOD RKFC - 005, DESA/KELURAHAN PETIR, KEC.
CIPONDOH, Kota Tangerang, Banten, 15147

PT. KREIGAN DIGITAL WESEL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEXPAY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengiriman data, pesan, gambar, dan dokumen elektronik melalui jaringan komputer, perangkat mobile, dan internet;

Jasa penyedia informasi petunjuk online yang menampilkan hyperlink ke situs web lain; Jasa penyediaan akses ke layanan
penyedia layanan aplikasi; Jasa penyediaan akses online ke platform perdagangan elektronik, marketplace elektronik dan
pertukaran dan crossing keuangan elektronik; Jasa pertukaran data elektronik; Jasa transmisi data dan/atau informasi terkait
transaksi keuangan elektronik; Layanan video telepon; Layanan yang memungkinkan orang untuk mengakses situs web
melalui internet; Menyediakan akses ke halaman web; Menyediakan akses ke jaringan informasi komputer global; Pengiriman
Berita & Gambar Dengan Bantuan Komputer; Penyediaan akses kepada platform-platform dan portal-portal internet untuk
platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran dan produsen; Penyediaan
akses untuk layanan finansial dan informasi finansial melalui komputer jarak jauh dan jarinan komputer global; informasi
transmisi elektronik surat-surat berharga dan keuangan untuk pihak ketiga melalui layanan interkoneksi komputer; jasa
komunikasi yang ditawarkan dalam sebuah perdagangan elektronik, gerbang pembayaran mobile (mobile payment gateway)
dan lingkungan dompet elektronik (e-wallet), termasuk jasa telepon Internet dan transfer data, video dan informasi lainnya,
melalui suatu jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya dan sistem serta jaringan komunikasi lainnya, untuk
orang yang menggunakan komputer pribadi, telepon, dan perangkat komunikasi lainnya; jasa telekomunikasi yang
berhubungan dengan pembayaran elektronik; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan pembayaran nirkabel; jasa
telekomunikasi yang disediakan melalui platform dan portal internet untuk platform business to business (B2B) yang
memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; jasa-jasa telekomunikasi yang disediakan
melalui platform-platform dan portal-portal internet untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi
antara para pedagang eceran (retailers) dan produsen; komunikasi internet; komunikasi melalui terminal komputer; komunikasi
melalui terminal komputer analog dan digital; layanan akses telekomunikasi; layanan pertukaran data elektronik; layanan
pesan suara; layanan pesan teks; layanan telekomunikasi dan komunikasi; layanan telekomunikasi yang menyediakan akses
ke informasi tentang produk keuangan, informasi, layanan dan transaksi keuangan; layanan telepon; memberikan
pemberitahuan notifikasi email tentang perubahan peringkat yang memengaruhi portofolio keuangan; memfasilitasi akses ke
situs web pihak ketiga atau konten pihak ketiga elektronik lainnya melalui masuk (login) universal; menyediakan akses ke
chatroom online; menyediakan akses ke informasi di jaringan komputer; menyediakan akses ke informasi elektronik,
komunikasi dan platform transaksi di Internet; menyediakan akses ke informasi melalui jaringan data; menyediakan akses ke
platform dan portal di Internet; menyediakan akses ke portal web; menyediakan akses ke saluran obrolan online; menyediakan
akses ke situs web di Internet atau jaringan komunikasi lainnya; menyediakan akses ke situs web di internet melalui komputer,
ponsel dan perangkat elektronik lainnya; menyediakan akses pengguna ke informasi di Internet; menyediakan akses
pengguna ke platform di Internet; menyediakan layanan email; menyediakan layanan komunikasi suara melalui Internet;
menyediakan layanan obrolan suara; menyediakan ruang obrolan online untuk transmisi pesan, komentar, dan konten
multimedia di antara pengguna; menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna situs web ke halaman
web lokal dan global lainnya; menyediakan transmisi elektronik dari data transaksi kartu kredit dan data pembayaran elektronik
melalui jaringan komputer global; pengiriman berita; pengiriman pesan dan gambar; penyediaan akses ke platform Internet
seluler untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan
para distributor; penyediaan akses ke platform Internet seluler untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi
transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan produsen; penyediaan akses kepada platform-platform dan portal-portal
internet untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan
para distributor; pesan elektronik; transfer informasi dan data melalui layanan online dan Internet; transmisi data secara
elektronik; transmisi elektronik tanpa kabel informasi digital; transmisi informasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 16:01:06
540   EtiketJID2022085524

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Toba No.27, Tanjungsari, Kec. Sukorejo, , Kota Blitar, Jawa Timur, 66121
AKMAL RAHMADITO A

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : LIMA mart
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Orange, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan toko serba ada dan ritel; PASAR SWALAYAN; TOKO SERBA ADA; Toko serba ada; jasa ritel supermarket dan

toko serba ada (departmental store); jasa toko serba ada retail; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa
toko serba ada; minimarket; pengecer toko serba ada; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 16:01:25
540   EtiketDID2022085525

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lamongan No. 12, RT/RW. 008/007 Kel. Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota.
Malang, Jawa Timur, Kota Malang, Jawa Timur

WENDY JUNIARTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EMBA CLASSIC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Celana pelindung kaki; Gurita (Korset); Pakaian untuk olahraga; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus

yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat,
t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa
lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion,
rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan,
celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan
pakaian tidur; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; celana jeans untuk anak;
celana kasual; celana pendek boxer; ikat pinggang [korset]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bersepeda; jaket
denim; jaket lengan panjang; jaket panjang; jaket ringan; jaket untuk pengendara sepeda motor; korset [pakaian dalam];
legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging menjadi celana panjang; pakaian; pakaian dalam anak-anak;
pakaian santai; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket,
jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall),
piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki,
pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian
renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan
windshirt; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki
pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; pelindung kaki (celana); sepatu; syal; syal dan jilbab; syal
leher [muffler]; syal pashmina; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 16:01:28
540   EtiketDID2022085526

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp Cianalam RT35 RW03 Desa Sundawenang Salawu, Kabupaten Tasikmalaya,
Jawa Barat, 46417

HILMI AL BUCHORI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AS-SUFFAH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Busana Muslim; Jubah; Pakaian muslim; kurta (pakaian)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 16:02:49
540   EtiketJID2022085527

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GREEN LAKE CITY RUKO FOOD RKFC - 005, DESA/KELURAHAN PETIR, KEC.
PT. KREIGAN DIGITAL WESEL
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CIPONDOH, Kota Tangerang, Banten, 15147
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEXPAY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan platform internet untuk transaksi komersial dilakukan  secara elektronik melalui internet (e-commerce);

Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan,
peminjaman dan pembayaran; Layanan kustomisasi desain dan pengembangan peralatan untuk titik nirkabel/wireless point
(koneksi komunikasi nirkabel dimana satu host hanya terhubung dengan satu klien), alat pembaca data pada kartu pintar,  alat
yang aman untuk membaca data pada transaksi kartu kredit dan kartu debit, alat dan terminal pembayaran yang dekat bidang
pembayaran yang dapat dilakukan dengan komunikasi teknologi, alat dan terminal yang memudahkan pembayaran secara
nirkabel  ; Layanan penyediaan penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara daring untuk
perdagangan, penyimpanan, pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata uang digital secara elektronik, dan
mengatur transaksi pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran
elektronik; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran
nirkabel; Menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk memproses
pembayaran elektronik; Menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk
memproses pembayaran nirkabel; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak e-commerce untuk
digunakan sebagai alat pembayaran yang mengesahkan pemrosesan kartu kredit atau pembayaran langsung untuk
pedagang; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh/ dapat diunduh secara online untuk penggunaan sementara
untuk memfasilitasi perdagangan secara elektronik; Portal web dan/ atau platform digital tanpa tujuan komersil; Verifikasi
identitas pengguna biometrik dan layanan perangkat lunak otentikasi untuk digunakan sehubungan dengan sistem
pembayaran; desain perangkat lunak komputer; jasa pendukung teknis dalam bidang penyimpanan data, manajemen data
dan cadangan data elektronik, di perangkat dan di awan; konsultasi teknologi; konsultasi teknologi informasi [TI]; konsultasi
teknologi komputer; layanan hosting infrastruktur komputer, yaitu, penyediaan piranti keras komputer, piranti lunak komputer,
periferal komputer kepada pihak lain berdasarkan langganan atau pembayaran setiap kali penggunaan; menyediakan
perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik; menyediakan program komputer di jaringan data; penyedia
informasi pada teknologi komputer dan program melalui jaringan situs; penyimpanan data elektronik; penyimpanan data
elektronik dan layanan cadangan data===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 16:02:58
540   EtiketDID2022085528

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Muara Karang Niaga 4Z8 S No. 5, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

PT. HUALIAN INTERNATIONAL TRADING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JERY & KERY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Sweater; alas kaki; baju kaos (t-shirt); bra; celana; celana dalam; celana

panjang; celana pendek; gaun; jaket [pakaian]; kaos kaki; kemeja; mantel untuk wanita; pakaian; pakaian luar; rok; sandal;
sepatu; syal; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 16:03:58
540   EtiketDID2022085529

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Tengah Perum Gedong Indah No. 1 B, Rt 008 / Rw 012, Kel. Gedong, Kec.
Pasar Rebo, Jakarta Timur, Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13760

FRANSISKA PERONICA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YUUHA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 16:04:13
540   EtiketJID2022085529

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sri Indra , No 21 Gg  Muray kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Barat
, Kota Pekanbaru, Riau, 28264

Asep Permana, Dedi Siswoyo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Angkasa Mart Group
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kombinasi warna yang mengelilingi merek angkasa adalah representasi dari investor investor angkasa yang beragam yang

bersatu padu memberikan pelayanan yang unggul dengan memberikan harga murah dan terjangkau bagi semua
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===minimarket===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 16:05:17
540   EtiketDID2022085530

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tukangan Wetan RT 001 Rw 002 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan
Magelang   Tengah, Magelang 56127, Kota Magelang, Jawa Tengah, 56127

Emmawati Surjanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Es Murni Magelang
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agar-agar buah (gula-gula); Bakpao; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa

kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Brownies Coklat;
Es Lilin; Kue; Kue Biji Ketapang; Kue Bolu Kukus; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Kacang Spesial; Kue
Lapis Legit; Kue Lidah Kucing; Kue Nastar Keju; Kue Ongol-Ongol; Kue Pia; Kue Semprit keju; Kue choco ball; Kue kering
(pastri); Kue lumpia; Kue-kue dari bahan beras; Lontong Medan; Lumpia basah; Nasi Kuning; Nasi Rendang Ayam; Nasi
Rendang Sapi; Nasi Urap; Panada; Panettone (roti manis); Pangsit; Puding Natal; Puding dari telur, susu dan gula; Risoles;
Risoles Ayam; Risoles Daging; Roti Mantau Kukus; Roti kue-kue semprit; Roti pastry; adonan puff pastry (roti); bakpao isi
daging; brownies; cake frosting [icing]; cupcake cokelat; es krim; es serut; es yang dapat dimakan; fa gao [kue bolu kukus];
injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; irisan pai [kue kering]; kue basah; kue beras; kue beras [kukus dan
dibungkus daun]; kue beras dikukus (mi kao pan); kue bolu; kue cinnamon; kue gulung telur; kue kastangel; kue keju; kue
kering; kue kering kastengel; kue nastar; kue pai; kue potong; kue putri salju; kue stik bawang; kue untuk makanan ringan; kue
yang dikukus; kue, biskuit, kue kering; kulit pastry puff (roti); lumpia; nasi rawon; nasi tumpeng; pane carasau [roti datar];
pangsit berbasis tepung; pangsit udang; pretzel [roti berbentuk simpul]; puding; roti gandum; roti gulung; roti multigrain; roti
singkong [roti keju]; roti*; songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; tepung dan
sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 17:59:11
540   EtiketDID2022085590

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Level 5, Menara KLK, No. 1, Jalan PJU 7/6 Mutiara Damansara, 47800 Petaling
Jaya, Selangor

Chemical Company of Malaysia Berhad

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Prudence Jahja S.H.,LL.M
Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur
Kavling 126

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NYCLARON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : NYCLARON = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pelapis polimer selain untuk cat; senyawa polimer untuk digunakan dalam industri; senyawa polimer untuk digunakan

dalam pembuatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 18:06:19
540   EtiketJID2022085591

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Bambu Petung No. 18C, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13840
DEDDY SUWARDI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SWR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===memberikan informasi terkait penyewaan alat cuci mobil; pembersih dan cuci mobil; penyewaan alat cuci mobil dan

memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan instalasi cuci mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 18:07:53
540   EtiketDID2022085592

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. S. BENGAWAN SOLO NO. 40, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
HELLA ALVYANTIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HELLA  AESTHETICAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH PINK FUSCHIA
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;

Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum kecantikan
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk
masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk scrub wajah; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; masker pembersih untuk tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan
wajah; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; scrub pengelupasan untuk kaki; serum anti-penuaan untuk wajah;
serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 18:19:26
540   EtiketDID2022085593

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Central Square Blok B-1, Jl. A. Yani 41-43, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur, 61254

PT TANCORP BANGUN INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MILAGRO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ubin dinding Granit mengkilap; Ubin granit; Ubin homogen mengkilap; Ubin langit-langit, bukan dari logam; Ubin lantai;

Ubin lantai Granit mengkilap; Ubin tembus cahaya non-logam; Ubin, bukan dari logam; batu bata keramik untuk digunakan
dalam tungku tahan api; genteng keramik; genteng keramik mengkilap; keramik untuk digunakan dalam tungku tahan api;
lantai keramik; lantai ubin kayu; lantai ubin vinil; lantai ubin, bukan dari logam; lantai, lantai dan ubin lantai, bukan dari logam;
mosaik kaca untuk digunakan dalam bangunan; mosaik untuk bangunan; mural ubin, bukan dari logam; ubin batu alam; ubin
dekoratif, bukan dari logam, untuk ekstensi perapian; ubin dinding dari batu alam; ubin dinding dari kaca; ubin dinding dari
plastik; ubin dinding gypsum; ubin dinding keramik; ubin dinding keramik mengkilap; ubin dinding mosaik; ubin dinding tahan
api; ubin dinding tanah liat; ubin dinding tembikar; ubin dinding, bukan dari logam; ubin dinding, bukan dari logam, untuk
bangunan; ubin gypsum; ubin kaca untuk bangunan; ubin kaca, bukan untuk atap; ubin keramik mengkilap; ubin keramik untuk
dinding, lantai, dan langit-langit; ubin keramik untuk lantai dan lapisan; ubin keramik untuk lantai dan menghadap; ubin
keramik untuk lantai dan penutup ubin; ubin langit-langit dari stone wool; ubin langit-langit gipsum; ubin langit-langit keramik;
ubin langit-langit plastik; ubin lantai dari batu alam; ubin lantai dari kaca; ubin lantai dari plastik; ubin lantai gipsum; ubin lantai
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keramik; ubin lantai keramik mengkilap; ubin lantai mosaik; ubin lantai tahan api; ubin lantai tanah liat; ubin lantai tembikar;
ubin lantai terra cotta; ubin lantai yang terbuat dari campuran batu dan plastik; ubin lantai, bukan dari logam; ubin paving; ubin
paving, bukan dari logam; ubin plastik; ubin porselen; ubin seni mosaik yang terbuat dari marmer; ubin tahan api; ubin taman
bermain, bukan dari logam; ubin tembikar; ubin untuk  jalanan; ubin, bukan dari logam, untuk bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 18:19:58
540   EtiketDID2022085594

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP JEMBATAN, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
PT KILAU KECANTIKAN PRATAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LEDYS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;

Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum Mata (kosmetik);
Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); body
scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk scrub wajah; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker pembersih untuk tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah;
masker wajah memurnikan arang; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; scrub pengelupasan untuk kaki; serum
anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk
wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak
mengandung obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah
kosmetik; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 18:37:06
540   EtiketDID2022085596

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kejawan Putih Laguna Utara C4/28, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60112
Joy Sanjaya Tjwa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IMUN DAN LOGO PLUS Booster Drink
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Chai masala / minuman teh

yang dicampur rempah; Jus jahe [minuman]; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman
berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh;
Minuman jahe (teh jahe); Minuman teh berbahan dasar daun kelor; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa jahe;
Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa kopi jahe; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Sediaan
untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; bir pletok (minuman rempah-rempah); madu
untuk makanan dan minuman; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar teh;
minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah;
minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan
krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman
dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar teh; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng
merah menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman
teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman yang terbuat dari teh; perasa teh untuk makanan atau minuman;
sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat minuman; seduhan herbal berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal
berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak); seduhan herbal jahe merah dengan atau tanpa susu; seduhan herbal siap minum
berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal wedang jahe; teh jahe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 18:37:50
540   EtiketDID2022085597
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Level 5, Menara KLK, No. 1, Jalan PJU 7/6 Mutiara Damansara, 47800 Petaling
Jaya, Selangor

Chemical Company of Malaysia Berhad

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Prudence Jahja S.H.,LL.M
Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur
Kavling 126

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RYCLARON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : RYCLARON = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===sediaan kimia untuk menghilangkan jamur; senyawa kimia untuk menghilangkan jamur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 18:47:23
540   EtiketJID2022085598

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. Galumpit RT/RW 004/002 Kel. Tarunajaya Kec. Sukaraja, Kabupaten
Tasikmalaya, Jawa Barat, 46183

YUSI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YUSIKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Yusiku merupakan suatu penamaan. Yusi merupakan nama pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, Gold dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa eceran atau grosiran untuk tas, tas tote, tas jinjing, ransel, tas pundak, tas pinggang, pouch dan tas pinggang; Jasa

penjualan oleh-oleh haji dan umroh; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet,
sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa
toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan
asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko retail yang menjual
kosmetik; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio,
publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan
perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel
yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-
line; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko
suvenir, jasa toko serba ada; layanan iklan digital; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan promosi; layanan ritel yang
berkaitan dengan permen; layanan toko ritel menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan mainan; layanan
toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan
permainan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang
dapat diunduh; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel
online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan perhiasan; layanan toko ritel online yang
menampilkan permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang
menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel untuk
makanan dan minuman; layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan komputer,
produk elektronik dan hiburan, peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik
konsumen lainnya, perangkat lunak komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual,
disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; memberikan
informasi konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; pemasaran; promosi acara hiburan; promosi acara khusus; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Layanan toko ritel online
yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Penjualan pakaian,;
Toko yang menjual pakaian; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana,
parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja
lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus
kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus
oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan
penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju
mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing
gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat
kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; layanan penjualan eceran (atau
grosir) dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung
(belanja korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk
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dan aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan
kebugaran; pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian,
aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas
olahraga serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membelinya secara praktis; penjualan busana muslim melalui internet / online; penjualan hijab melalui internet / online; toko
busana muslim; toko hijab; toko ritel online dalam bidang pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 18:48:54
540   EtiketDID2022085599

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUKUH GANDU LOR RT 002 RW 005 DADIREJO TIRTO, Kabupaten Pekalongan,
Jawa Tengah, 51151

NUR FAUZIYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAVENDIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Background Bewarna putih dengan logo warna Hitam Bertuliskan CAVENDIS dan Diatasnya Bergambar Hanger/cantelan baju
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian wanita; celana kasual; pakaian jadi; pakaian pria===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 18:56:32
540   EtiketDID2022085600

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: EIGHTYEIGHT@KASABLANKA OFFICE TOWER A LANTAI 10 UNIT E, JL
CASABLANCA KAV 88. MENTENG DALAM, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12870

PT Kecantikan Farra Kosmetik Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Farra Beauty
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Beauty artinya Kecantikan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Barang kosmetik untuk mandi; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk

rambut (kosmetik); Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel
pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik;
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau
penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik fungsional;
Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk
perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim flek (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-
body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan
kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker
untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab
(kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai
kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan
kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan
kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan
kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah (kosmetik);
Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik);
bedak kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; colognes, parfum dan kosmetik;
cotton buds untuk keperluan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi
badian; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik;
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gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk
penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk
keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan
kosmetik; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim;
kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit;
kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung
obat; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk digunakan
pada kulit; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang
mengandung vitamin; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut
untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh;
krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik;
krim kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh;
krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim malam [kosmetik]; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tangan
kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah
[kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; losion kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion
tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan
kosmetik; masker lembar untuk penggunaan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik];
masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak
esensial untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat
kosmetik; mousses [kosmetik]; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan
(beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik;
paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit
digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias
wajah, pembersih kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil mata kosmetik; penyeka kapas untuk
keperluan kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna bibir
dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab
[kosmetik]; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk pelindung matahari
(kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit kosmetik; produk perawatan
wajah [kosmetik]; sabun kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak
mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan
kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan
kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan
perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik;
sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk
keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); susu setelah matahari
untuk keperluan kosmetik; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV
definisi tinggi; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan
kosmetik; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 19:11:25
540   EtiketJID2022085602

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Nginden Intan Selatan C7-5, Surabaya
TAN SELVI OKTARIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CLA CHRISTIAN LIFE ACADEMY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Hijau, coklat, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pendidikan akademi; Jasa sekolah taman kanak-kanak; Jasa-jasa pendidikan dalam bentuk penyediaan paket

kursus, loka karya-loka karya dan seminar-seminar untuk pelanggan semua usia di prasekolah, sekolah dasar, sekolah
menengah, perguruan tinggi dan level dewasa; Layanan akademi pendidikan; Pendidikan; Pendidikan dini [pendidikan];
Pendidikan sekolah yang dilakukan di rumah; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan sekolah asrama;
pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan pelatihan; penyediaan pendidikan, rekreasi,
instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 19:20:04
540   EtiketDID2022085603

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bukit Kencana No. 63 RT. 005 RW. 008, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17413
Ari Andriana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIEKOKO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu Mie Aceh; Bumbu Soto Mie; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Makanan beku terutama terdiri dari mie;

Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan
dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan siap saji
berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji kering dan
cair, terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan yang dibuat terutama dari nasi,
pasta, atau mie; Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie Celor; Mie Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie
Lendir; Mie Lidi (Lidi-lidian); Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie Tarempa; Mie Terbang; Mie Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie
italia; Mie jepang; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering (organik), udon kering (organik), ramen kering (organik),
somen kering (organik); Mie kering untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering
untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang dibekukan hingga ke bagian dalam; Mie yang didinginkan; Mie yang
digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Mie yang
terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Nasi, pasta dan mie; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; chow mein
[hidangan berbasis mie]; chow mein mie; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan dengan bahan dasar mie;
makanan siap saji berbahan dasar mie; mie Cina; mie ayam; mie bebas gluten; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie
gandum; mie goreng; mie hakka; mie instan; mie instan Cina; mie kacang; mie kacang pati; mie kelor berwarna hijau; mie
kering; mie kering bahan pengganti kopi; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie soba instan; mie somen; mie telur; mie tepung;
mie udon; mie udon instan; mie yang mengandung kelor; mie yang mengandung larva serangga; mie yang mengandung
serangga; mie yang terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak dimasak; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; teh
yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 19:28:49
540   EtiketJID2022085604

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Menteri Supeno, RT.08/RW.05, Kejambon, Kota Tegal, Jawa Tengah, 52124
Muhammad Navis Ramadhan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Belum Tidur Creative Hub
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan fotografi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 19:29:17
540   EtiketDID2022085605

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Manyar Kertoadi XIII/321, Surabaya
DEDDY TEGUH WIBISONO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MONAUDIO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemutar (players) siaran media digital, yaitu pemutar video dan audio digital; Alat pemutar kaset di mobil; Alat

perekam video pada mobil; Amplifier dan penerima audio; Kabel audio; Komputer navigasi mobil; Kotak untuk pengeras suara;
Pembawa suara; Pengeras suara elektronik; Pengeras suara terhubung; Pengeras suara untuk mobil; Penguat suara;
Peredam Suara; Sistem pengeras suara; Sistem suara terdiri dari remote control, amplifier, pengeras suara dan
komponennya; Tiang speaker; Unit-unit pengeras suara (Speakers); amplifier akustik; amplifier audio; amplifier stereo; kabel
dan konektor audio dan speaker listrik; kabel daya mobil; overdubber, yaitu, alat pencampur suara, stereo tuner, mesin
penghasil gema elektronik, kotak amplifier dan kotak stereo; pemutar media pribadi; penerima radio untuk digunakan di mobil;
pengeras suara; pengeras suara audio; pengeras suara audio untuk mengontrol suara; pengeras suara pintar; penghasil
suara, penghasil suara tanpa kabel; power audio mobil; prosesor sinyal untuk speaker; radio mobil; sekering; sekering audio
mobil; sekering untuk peralatan telekomunikasi; sistem audio mobil; sistem video mobil; speaker; speaker amplifier; speaker
audio nirkabel; speaker nirkabel; speaker untuk pemutar media portabel; stereo mobil; televisi mobil; tempat speaker audio;
tuner penyiaran mobil; unit loudspeaker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 19:40:56
540   EtiketDID2022085607

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pembangunan  Rt. 025 - Rw. 000, Kel. Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten
Katingan, Kalimantan Tengah

MIFTAHUL JANNAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MHB BEAUTY by thamitha + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning emas, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deodorant stick; Masker (kosmetik); Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Pelembab (kosmetik); Sediaan

perawatan wajah; bedak; bedak krem; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; krim kosmetik; krim malam; krim pagi
untuk keperluan kosmetik; losion kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; pasta gigi; pelembab, losion dan krem untuk
badan dan kulit; pensil kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun; sediaan kosmetik; sediaan perawatan bibir; sediaan
perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kulit [kosmetik];
sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan-sediaan perawatan gigi; shampoo kering; shampoo
ketombe; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 19:48:18
540   EtiketDID2022085608

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: dusun seri RT 07/01 desa widodaren kec petarukan kab pemalang, Kabupaten
Pemalang, Jawa Tengah, 52362

Pindalini ayu kristiya putri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUMATA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, KUNING, BIRU DAN MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Beras; Kembang gula beku; Muffins; Permen; bahan pengganti gula; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung;

brownies; campuran kue; campuran kue; campuran panekuk; cokelat; es krim; es yang dapat dimakan; garam; gula; havermut;
keripik jagung; keripik permen untuk dipanggang; keripik tortilla; kopi; kue muffin; kue pretzel; kukis (kue kering); makanan
ringan berbasis sereal; makaroni salad; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis
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kakao; pai; panekuk; permen karet kunyah; pizza; produk-produk roti untuk makanan; puding; ragi*; rempah-rempah; roti
berlapis; roti*; salad pasta; saus pasta; sereal untuk sarapan; sirup panekuk; teh; wafel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 20:00:07
540   EtiketDID2022085609

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NEW SYADANA BLOK B2 GUNUNG ANYAR RUNGKUT, Kota Surabaya, Jawa
Timur

PT TIGA PILAR NUTRISI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NG PRO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5, 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman non-alkohol yang mengandung suplemen bernutrisi; Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Produk

pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Serbuk untuk suplement diet; Suplemen diet protein dan
produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan
diet; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen
makanan diet; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; minuman
suplemen diet; minuman suplemen gizi; protein untuk suplemen diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen);
suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet
untuk manusia; suplemen diet untuk mengendalikan berat badan; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen makanan
bervitamin; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat
badan; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan untuk manusia; suplemen protein diet; suplemen tambahan dan
vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen vitamin; suplemen vitamin dan mineral; tambalan suplemen
vitamin===
===Minuman berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral;
Minuman susu terutama terbuat dari susu; Minuman yang berbahan dasar susu; Produk Susu Bubuk; Susu protein; Susu yang
mengandung rasa; Susu, produk susu dan pengganti produk susu; bahan pengganti susu; bubuk susu; minuman susu yang
mengandung rasa; produk nutrisi olahraga berbasis susu; produk susu; protein susu untuk konsumsi manusia; susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 20:04:58
540   EtiketDID2022085610

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Botombawa sitolu ori, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, 22852
LIDWINA HULU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MORPH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===jaket untuk pengendara sepeda motor; kaos; kemeja berkerah; sepatu santai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 20:09:39
540   EtiketDID2022085612

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUMAHAN CITRA GRAND CLUSTER BRENTWOOD BLOK RC2 NO. 30 RT/RW
009/011, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17435

LILIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALGAZA COLLECTION
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Collection berarti koleksi
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; celana pendek pria untuk pakaian dalam

dengan karet pada bagian pinggang; pakaian bawahan untuk pria; pakaian formal untuk pria; pakaian luar untuk pria; pakaian
pas untuk pria; pakaian renang untuk pria; pakaian santai untuk pria; pakaian tidur untuk pria; pakaian untuk pria; pakaian
untuk pria, wanita dan anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 20:19:16
540   EtiketDID2022085615

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Salemba Tengah No.12H RT 001/005 Kel.Paseban, Kec.Senen Jakarta Pusat,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10440

Emir Salim, Fadel Fadillah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: scentdays
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bibit parfum; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; air parfum;

amber [parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan perasa/aroma; colognes, parfum dan kosmetik; dasar untuk parfum
bunga; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan
preparat kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk;
parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan
industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; sachet parfum; sediaan fumigasi [parfum]; wewangian, wewangian dan
dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 20:27:13
540   EtiketDID2022085616

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Terusan Kopo Kp. Cicukang Mekar (CCM) 3 no. 100 RT. 02 RW Jl. Terusan Kopo
Kp. Cicukang Mekar.16 Ds. Mekarrahayu, Margaasih, Kab. Bandung, Jawa Barat,
40218, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40218

Muhammad Dhafin Fauzan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Wates Leather Goods
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Leather Goods berarti barang-barang berbahan kulit
591 Uraian Warna : Biru, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung, tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet,

smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-barang yang terbuat dari kulit imitasi kulit, yaitu, tas,
pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone, perangkat
penyimpanan data, dan pemutar media; Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen
(attaché cases), tas sekolah, tas kulit bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang
untuk bepergian, koper, koper besar, tas untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil
perlengkapan kosmetik/mandi, tas perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk
bepergian yaitu kumpulan koper terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Dompet kartu kulit; Tas Kulit;
Tas berpergian dari kulit; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat;
tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk
membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel; dompet
saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas
besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet
kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan
koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas surat dari kulit [sampul]; dompet (barang kulit); dompet dari kulit atau kulit
imitasi; dompet koin dari kulit; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci dari
kulit; dompet kunci dari kulit imitasi; kotak atau dompet kunci [barang kulit]; kulit dan tas kulit imitasi; tag tas golf dari kulit; tas
alat kulit, kosong; tas belanja kulit; tas bepergian dari kulit imitasi; tas dan dompet kulit; tas kantor [barang kulit]; tas kecil dari
kulit; tas kulit; tas kulit imitasi; tas kulit sekolah bersabuk; tas kulit, koper, dan dompet; tas untuk kemasan terbuat dari kulit;
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tas, dari kulit, untuk kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 20:31:08
540   EtiketJID2022085617

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sangrahan, RT 002, Timbulharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta, Kabupaten Bantul,
DI Yogyakarta, 55186

Febrian Nur Hidayat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Toembuh
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna biru yang digunakan merupakan bentuk visual suatu adaptasi teknologi di masa mendatang, sedangkan warna hijau

merupakan visual suatu proses untuk berkembang menjadi terampil.
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pelatihan kuliner; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan

SDM; Jasa pelatihan untuk guru teknik; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Layanan instruksi dan pelatihan di bidang
penjualan, pemeliharaan dan perbaikan otomotif; Layanan pelatihan teknik; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online;
Pelatihan yang berkaitan dengan industri; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pendidikan
dan pelatihan di bidang teknik otomotif; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; konseling dan pelatihan karier
[nasihat pelatihan dan pendidikan]; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; layanan instruksi dan
pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan pelatihan berkelanjutan; layanan pelatihan pendidikan
komputer; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan
pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi
perangkat lunak komputer; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi;
melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; memberikan informasi terkait pelatihan; mengatur dan melakukan
kursus pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas
dan kuliah; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur seminar pelatihan;
menyediakan fasilitas pelatihan; menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyelenggarakan kursus
pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; pelatihan di bidang desain; pelatihan di bidang
teknologi komunikasi; pelatihan karir dan kejuruan; pelatihan kejuruan; pelatihan kerja; pelatihan keterampilan kejuruan;
pelatihan pra kerja; pelatihan praktis di bidang pengelasan; pembinaan [pelatihan]; pendidikan dan pelatihan untuk tujuan
amal; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; transfer pengetahuan [pelatihan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 20:34:10
540   EtiketJID2022085618

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tukangan Wetan RT 001 Rw 002 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan
Magelang   Tengah, Magelang 56127, Kota Magelang, Jawa Tengah, 56127

Emmawati Surjanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Es Murni Magelang
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe kopi; Kafe-kafe; Kedai kopi; Kedai untuk

sarapan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan kedai mie ayam pangsit; Restoran masakan panggangan
daging, ayam, ikan; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam
krispy; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering; layanan bar dan restoran; layanan kafetaria; layanan
restoran yang bisa dibawa pulang; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; Tempat
penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); kafe-restoran dan layanan
kafetaria; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan makanan ringan;
layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang;
melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; menyajikan makanan dan minuman untuk para
tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyediaan makanan yang dibawa
pulang dan layanan makanan dan minuman; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar;
restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 20:40:21
540   EtiketJID2022085619

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dukuh Gowok RT/RW 002/005 Desa Pungangan Kec. Batang, Kabupaten Batang,
Jawa Tengah, 51271

Gigih Arif Eka Rahmawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HOSTBATIK.COM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HOST merujuk pada kata hosting, merupakan server atau tempat untuk menyimpan data situs online.
591 Uraian Warna : Warna putih sebagai latar belakang, warna orange (kode ef5f34ff) dan biru (kode 6157f5ff)
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi konten on-

line; Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Hosting platform perdagangan elektronik di internet berhubungan
dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Hosting platform perdagangan
elektronik di internet berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk
kemasan; Hosting perangkat lunak aplikasi komputer untuk mencari dan mengambil informasi dari database dan
jaringan komputer; Jasa-jasa penciptaan, hosting (tuan rumah) dan perawatan situs-situs web; Layanan hosting situs web;
Layanan penyedia hosting awan (cloud) berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk
kemasan dan pengemasan; Layanan penyedia hosting awan (cloud) berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital
yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi
perangkat lunak komputer dari pihak lain; Penyewaan ruang memori pada server untuk hosting; Platform hosting di Internet
berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; cloud computing,
yaitu, layanan penyedia cloud hosting; hosting cloud untuk database elektronik; hosting data, file, aplikasi, dan informasi yang
terkomputerisasi; hosting konten digital [realitas virtual/maya (virtual reality) dan realitas tertambah (augmented reality)] di
internet; hosting konten digital secara online; hosting platform interaktif untuk mengunggah, memposting, menampilkan,
menampilkan, menandai, berbagi dan mengirimkan pesan, komentar, konten multimedia, foto, gambar, gambar, teks,
informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; hosting situs web; hosting situs web di Internet; hosting situs web yang
berhubungan dengan pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; hosting situs web yang berhubungan dengan sistem
pengaturan transportasi; jasa hosting situs web; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, aplikasi perangkat lunak hosting
lainnya; layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer
dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau diunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain;
layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan
layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau mengunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain di
bidang analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, data besar, sistem pengujian, sistem pemodelan, sistem
dan layanan simulasi dan di bidang penerapan Internet of Things (IoT); layanan komputer, khususnya, hosting fasilitas
elektronik untuk orang lain untuk mengatur dan menyelenggarakan rapat/pertemuan (meetings), acara dan diskusi interaktif
melalui jaringan internet dan komunikasi; layanan komputer, yaitu, hosting fasilitas elektronik untuk orang lain untuk diskusi
interaktif melalui jaringan komunikasi;; layanan komputer, yaitu, layanan penyedia cloud hosting; layananan cloud dan hosting
infrastruktur komputer; layanan hosting, pengelolaan dan pengawasan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan
komputer, dan infrastruktur komputasi virtual untuk pihak lain penyediaan penggunaan sementara piranti lunak komputer yang
tidak dapat diunduh untuk penyediaan, penyebaran, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan,
pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian
masalah, penemuan, dan penggunaan beberapa sistem pengoperasian, piranti keras komputer, piranti lunak komputer,
jaringan komputer dan infrastruktur komputasi virtual; mengembangkan dan hosting server di jaringan komputer global untuk
tujuan memfasilitasi e-commerce melalui server semacam itu; penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting)
aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain; penyedia jasa aplikasi, yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak
komputer dari pihak lain; penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, menyediakan, hosting, mengelola, mengembangkan, dan
memelihara aplikasi, perangkat lunak, situs web (web sites), dan database di bidang komunikasi nirkabel, akses informasi
seluler (mobile information access), dan manajemen data jarak jauh untuk pengiriman konten nirkabel ke komputer genggam,
laptop dan perangkat elektronik seluler (mobile electronic devices); platform hosting di Internet untuk pengiriman konten
multimedia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 20:41:41
540   EtiketDID2022085620

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : CUAN
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemotong (pisau); Alat pengebor; Batu gerinda; Gunting besar; Kunci Inggris; Kunci pas [perkakas tangan]; Linggis;

Martil; Peralatan makan; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Setrika-setrika listrik; alat pertanian, dioperasikan
dengan tangan; alat-alat tangan dioperasikan untuk membungkuk pipa; garpu meja; gergaji [perkakas tangan]; gerinda tangan
(disk grinda); instrumen cukur listrik; kampak; keran [tangan alat]; keran tangan; kulir; mata obeng; obeng, non-listrik; pahat;
palu; pemotong pipa, tangan-dioperasikan; peralatan dan perkakas pertanian yang dioperasikan dengan tangan; peralatan
makan (garpu, pisau dan sendok); setrika [alat-alat tangan non-listrik]; silet; tanggam pipa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 20:42:21
540   EtiketDID2022085621

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Purnama Indah Jl. Siwuni Blok D4 No. 3 Kel Kaliwadas Kec Sumber
Kab. Cirebon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 45611

Irwan Gunawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: lizskincare
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Aditif pakan

untuk keperluan medis; Aerosol-aerosol yang mengandung obat; Agen kontras sinar-X; Agen-agen, reagen-reagen kimia,
bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan
biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokeran hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic,
diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan,
pengujian genetika  dan genetika.; Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Alat tes kehamilan;
Anggur obat; Anti bakteri; Atraktan hama yang ramah lingkungan; BAHAN PENCETAK GIGI; BAHAN PENGGOSOK GIGI;
BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan embedding untuk keperluan teknis gigi dan gigi; Bahan makanan
tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis; Bahan pembasmi kuman; Bahan pengendali hama;
Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; Bahan pengikat mikotoksin sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak;
Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet untuk pakan ternak; Bahan penyerap bau; Bahan perbaikan untuk
keperluan perbaikan gigi; Bahan tambahan/aditif makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat dan sediaan dokter
hewan lainnya; Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis;
Bahan tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk bahan makanan hewan; Bahan
tambahan/aditif untuk makanan hewan; Bahan untuk penambalan gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; Balsem
untuk keperluan medis; Bantal aromaterapi untuk keperluan medis; Bantal mata untuk keperluan medis; Barang-barang yang
diresapi dengan sediaan antibakteri; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan sanitasi; Bawang hitam  fermentasi
(kesehatan); Bawang hitam  tunggal untuk obat tradisional; Bawang hitam  untuk obat tradisional; Bawang hitam tunggal
(kesehatan); Bedak salicyl untuk gatal-gatal; Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Binatang perusak; Bubuk obat-
obatan hemodialisis; Bubur dari buah untuk bayi; Busa tangan antibakteri; CAMPURAN EMAS UNTUK GIGI; CELANA
DALAM SANITER; CELANA DALAM UNTUK HAID; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa
bilas air; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan untuk
menghilangkan bakteri; Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada produk,
sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Campuran bahan simbiotik untuk penggunaan medis; Celana
dalam haid wanita; Celana dalam sanitasi; Celana dalam untuk menahan bantalan penyerap untuk orang yang tidak mampu
menahan buang air; Celana dalam yang dapat menyerap untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Celana popok
sanitasi; Celana untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Cordyceps untuk tujuan pengobatan; Cysteamine untuk
keperluan medis; Deodoran bukan untuk keperluan pribadi atau keperluan hewan; Deodoran selain untuk kegunaan pribadi;
Deodoran spray; Deodoran untuk kain dan udara; Deodoran untuk kulkas; Desinfektan dan antiseptik; Deterjen cucian
antibakteri dan antiseptik; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang terbuat dari kertas dan/atu selulosa; Ekstra
herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Fermentasi laktik untuk penggunaan farmasi dan
laktosa; Filler/pengisi untuk kekosongan tulang yang mengandung bahan alami; Formula obat herbal; Ganoderma kilap untuk
keperluan farmasi; Garam Epsom untuk keperluan medis; Garam-garam air mineral untuk keperluan medis; Gel anti-bakteri;
Gel antiseptik; Gel larutan laktasi farmasi dengan sifat bioadhesif yang didesain untuk memelihara lingkungan yang optimal;
Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Gel untuk penggunaan sebagai pelumas pribadi; Gelatin kulit keledai
(Ejiao) untuk penggunaan pengobatan Tiongkok; Germisida; Gula pelengkap diet; Gula rendah lemak untuk diet dan
mempertahankan kelangsingan tubuh; Gula-gula yang diberi obat; Gula-gula yang mengandung obat; Hasil makanan
pantangan untuk keperluan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit; Herbisida,
pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Insektisida dan pestisida bukan untuk
penggunaan pertanian; Irlandia lumut untuk keperluan medis; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu
dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu
menghilangkan encok pegal linu; Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda
panas dalam; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk empot-empot;
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Jamu untuk hewan; Jamu untuk ibu hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada
tubuh; Jamu untuk membantu meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk
mengencangkan otot rahim setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk menjaga
kesehatan hati; Jamu untuk organ dalam tubuh; Jelly  (vaselin) untuk keperluan medis; Jintan Hitam (Herbal); KERTAS
PENANGKAP LALAT; Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kantong
penyerap bau tidak sedap; Kapas batangan untuk keperluan medis; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang
disterilkan; Kapsul kosong untuk obat-obatan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa untuk membalut; Kasein untuk suplemen
diet; Keripik buah untuk bayi; Kertas anti kuman; Kertas minyak mengandung obat untuk tujuan medis; Kertas tissue diresapi
dengan losion farmasi; Kertas tisu untuk kesehatan; Kolesom untuk obat; Kombinasi dosis tetap dari bahan antiretroviral yang
digunakan dalam pengobatan HIV/AIDS; Kopi stamina yang mengandung obat; Korek kuping untuk keperluan medis; Koyo
transdermal; Koyo yang mengandung nikotin; Krim Jerawat; Krim farmasi; Krim obat herbal; Krim orgasme; Kultur probiotik,
preparat dan zat; Kustar untuk bayi; LAK GIGI; Larutan pembersih dialisis untuk hemodialisis; Larutan untuk lensa kontak;
Lem kecoa; Lem semut; Lem tikus; Lembar jel pendingin untuk mengurangi demam dalam tubuh manusia; Linimen [obat
gosok]; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Magnesia untuk keperluan farmasi;
Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Makanan bayi; Makanan dan Minuman
untuk  memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan minuman
berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Makanan dan zat diet tanpa resep
yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan
akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan diet; Makanan diet untuk penggunaan
medis; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan diet yang diadaptasi untuk orang sakit; Makanan diet
yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan ringan untuk bayi; Makanan tambahan terbuat dari hewan, bukan untuk
penggunaan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food suplement); Makanan untuk
anak-anak; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus;
Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat; Makanan untuk keperluan medis khusus; Makanan untuk orang sakit;
Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Menthol;
Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan
dasar rempah - rempah (jamu); Minuman bergizi untuk keperluan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk
pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan
pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman
kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman
kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kocok pengganti makanan untuk keperluan medis; Minuman kunyit
asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol yang mengandung suplemen bernutrisi; Minuman obat;
Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman
suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan
lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa
pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan; Minuman untuk
digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi; Minuman untuk keperluan medis; Minuman
untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk penambah gairah wanita dan mengencangkan
vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet;
Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung
vitamin untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak Esensial (essential
oils) untuk mengobati jerawat; Minyak Obat untuk Wasir; Minyak Rematik (Obat); Minyak Telon; Minyak akar lawang; Minyak
aromatik untuk keperluan kesehatan; Minyak buah merah untuk suplemen; Minyak eucalyptus; Minyak gosok; Minyak jahe
(untuk tujuan pengobatan); Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kanabidiol (untuk medis); Minyak kayu putih; Minyak kelapa
untuk keperluan medis; Minyak pala (untuk tujuan pengobatan); Minyak untuk keperluan medis; Minyak-minyak yang
mengandung obat; Moxa gulungan untuk terapi moksibusi; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; OBAT
BIUS; OBAT CACING; OBAT MERAH; OBAT PENCUCI DARAH; Obat Pemutih; Obat Penghilang Rasa Nyeri Pada Sendi dan
Lutut; Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut; Obat dalam bentuk kantong yang mengandung
nikotin (untuk medis); Obat gosok untuk ibu melahirkan; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal rasa madu;
Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat
herbal yang mengandung madu; Obat hisap hidung; Obat kumur dan penyegar nafas mengandung obat; Obat kumur gigi;
Obat nyamuk bayi; Obat paten Cina; Obat pembasmi biang keringat dan gatal-gatal; Obat pembasmi rumput; Obat penambah
nafsu makan; Obat pencegah penyakit coccidiosis untuk hewan burung peliharaan; Obat pencuci darah; Obat pengusir
serangga; Obat suntik untuk hewan; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk
keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Obat-obatan untuk mengobati
infeksi HIV, dengan pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan
penyakit pernapasan atau infeksi; PEMBALUT HIGIENIS; PSATILES; Pasta dan makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan
makaroni sayuran untuk bayi; Pelumas pribadi (medis); Pemanis untuk diabetes; Pembalut kain yang dapat dicuci; Pembalut
kebersihan wanita; Pembalut kedokteran; Pembalut tipis untuk orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai;
Pembalut untuk celana dalam; Pembalut untuk haid; Pembalut untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Pembalut
wanita; Pembasmi jamur; Pembasmi kecoa; Pembasmi kuman untuk pertanian; Pembasmi nyamuk; Pembasmi rayap
(termitisida); Pembasmi semut; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pembersih kulit medis
antibakteri; Penarik hama yang ramah lingkungan; Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan
antibakteri; Pencuci tangan mengandung antibiotik; Pencuci tangan mengandung obat; Pengganti kolostrum; Penghilang bau
dengan pewangi  (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk bernapas dengan
segar); Penghilang noda cucian antibakteri dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penutup kulit
berperekat untuk kegunaan medis; Penyegar kain, penghilang bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada
karpet; Penyegar karpet dan sediaan penetralisasi bau; Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Penyeka anti-bakteri;
Penyeka kapas untuk penggunaan medis; Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; Perban higienis; Perekat penangkap
serangga; Permen karet yang mengandung nikotin (untuk medis); Permen yang diperkaya dengan kalsium; Persiapan
makanan biologis; Persiapan untuk pengganti terapi nikotin; Pil kontrasepsi oral; Pil kromosom Untuk medis;
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Plester; Plester dan bahan untuk pembalut; Popok; Popok sekali pakai dan popok celana; Popok/diaper berbentuk celana;
Probiotik untuk hewan; Produk dan sediaan farmasi; Produk dan sediaan farmasi dan farmasi kedokteran hewan untuk
kegunaan pada onkologi; Produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan kelainan darah; Produk farmasi untuk
pengobatan penyakit tulang; Produk farmasi untuk rehidrasi; Produk kesehatan mata; Produk madu untuk penggunaan medis,
farmasi atau terapeutik; Produk nutrisi untuk keperluan medis; Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk
meningkatkan energi; Produk perawatan kulit mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat; Produk
perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat; Produk-produk ekstrak rami (untuk medis); Produk-produk farmasi
untuk pengobatan penyakit genetik; Produk-produk farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; Produk-produk sanitasi untuk
keperluan dokter hewan; Produk-produk untuk pencegahan mastitis pada hewan; Protein suplemen diet berbahan dasar
tumbuhan dalam bentuk bubuk; Protein untuk suplemen diet; Puree buah untuk bayi; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI
BERENDAM; ROKOK DARI TANAMAN OBAT; Ragi dan elemen jejak yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Ramuan
herbal tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; Ramuan tradisional untuk kesehatan organ kewanitaan; Reagen diagnostik
untuk penggunaan laboratorium medis; Reagen diagnostik untuk penggunaan medis dalam diagnosis in vitro; Reagen kimiawi
diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk Pemeriksaan imunologis; Reagen untuk digunakan dalam tes diagnostik untuk
tujuan medis; Reagen untuk keperluan medis atau keperluan kedokteran hewan; Reagen untuk pengujian karakteristik genetik
medis; Reagen-reagen diagnostic dan sediaan-sediaan untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Roti kering untuk
bayi; SEDIAAN OBAT SUNTIK; Sabuk untuk handuk sanitasi (handuk); Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan
desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan Farmasi dan Obat
untuk pengobatan Hepatitis B; Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Sediaan Pembasmi tikus;
Sediaan anti serangga untuk penggunaan pribadi dalam bentuk aerosol; Sediaan bersifat kimia farmasi; Sediaan dan bahan
farmasi dan obat-obatan; Sediaan dan bahan untuk menetralisir, mengatur atau mengurangi reaksi alergi; Sediaan dan zat
farmasi anti alergi; Sediaan dari vitamin; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan dokter hewan untuk pencegahan,
pengawasan dan pengobatan dari penyakit hewan; Sediaan farmasi anti-bakteri; Sediaan farmasi atau obat untuk digunakan
sebagai antiretroviral; Sediaan farmasi dan dokter hewan; Sediaan farmasi jaringan-regeneratif periodontal; Sediaan farmasi
untuk antitusif dan selesma; Sediaan farmasi untuk batuk; Sediaan farmasi untuk diare; Sediaan farmasi untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular;
Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; Sediaan farmasi
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait
jaringan ikat; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat;
Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk hyperplasia prostat jinak;
Sediaan farmasi untuk mengatasi gangguan hormon; Sediaan farmasi untuk meringankan batuk berdahak dan pilek; Sediaan
farmasi untuk obat selesma; Sediaan farmasi untuk penyakit musculoskeletal; Sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan;
Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan farmasi untuk perbaikan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi untuk
perlindungan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan farmasi, yaitu, mikrobisida
yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk spermatozoa; Sediaan farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan
lingkungan yang tidak ramah untuk virus dan bakteri pathogen; Sediaan farmasi/obat untuk pengobatan infeksi HIV-1/AIDS;
Sediaan gigi dan pasta gigi yang mengandung obat; Sediaan kebersihan untuk keperluan medis; Sediaan kimia untuk
mengobati noda gandum; Sediaan membersihkan badan untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan bakterisida untuk
kulit; Sediaan mikroorganisme  untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; Sediaan obat batuk; Sediaan obat dan
farmasi; Sediaan obat/farmasi untuk pengobatan HIV/AIDS; Sediaan pelindung matahari yang mengandung obat anti
serangga; Sediaan pembasmi tanaman beracun; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan
penghilang bau untuk keperluan penyegaran ruangan; Sediaan penyegar udara untuk mobil; Sediaan perawatan mulut
mengandung obat; Sediaan probiotik untuk penggunaan medis; Sediaan probiotik untuk penggunaan medis untuk membantu
menjaga keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; Sediaan sanitasi kulit; Sediaan sterilisasi sanitasi; Sediaan uji
yaitu mendeteksi obat-obatan dan alkohol untuk medis; Sediaan untuk membasmi gulma; Sediaan untuk membasmi rumput
liar dan binatang perusak; Sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan
untuk pembasmi bakteri dan virus; Sediaan untuk pereda gejala pilek, influenza dan alergi; Sediaan yang mengandung obat
untuk pengobatan gigitan dan sengatan; Sediaan-sediaan Ilmu hewan; Sediaan-sediaan analgesik topikal; Sediaan-sediaan
antibiotik topikal; Sediaan-sediaan bernutrisi untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan
dan bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan dari kapur untuk keperluan farmasi; Sediaan-sediaan
diet yang mengandung minyak kanabidiol; Sediaan-sediaan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk
menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-sediaan farmasi untuk meningkatkan pertumbuhan
rambut; Sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit kardiovaskular dan penyakit pada sistem saraf
pusat; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan mata; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
onkologi; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit saraf dan penyakit neurodegeneratif; Sediaan-sediaan farmasi
untuk pengobatan tuberkulosis; Sediaan-sediaan farmasi untuk terapi hormon; Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Sediaan-
sediaan kimia untuk mengobati jamur; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan mental; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan atau kondisi syaraf (neurological); Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi gangguan-gangguan tidur; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tulang
kerangka dan penyakit-penyakit tulang kerangka; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi hilang ingatan (dementia);
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi kebotakan (alopecia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi luka
borok colitis; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit Alzheimer’s (gangguan ingatan); Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit Crohn’s; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit dyslipidemia;
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit gagal jantung; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
penyakit gangguan hormone (endocrine); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit ginjal; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit hati; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kegemukan (obesity);
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kulit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit
lupus; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit psoriaris; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
penyakit virus korona; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan otot; Sediaan-
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sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan syaraf degeneratif; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit-penyakit radang dan penyebab radang; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang
bowel; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang infeksi kulit atopik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi radang sendi rheumatik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang sensi psoriatik; Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi rasa sakit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi sakit kepala; Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi sakit kepala cluster; Sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi
penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan jantung dan pembuluh darah; Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis;
Sediaan-sediaan sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit
dan bibir; Sediaan-sediaan untuk berpantang; Sediaan-sediaan untuk medis; Sediaan-sediaan untuk menetralisir bau; Sedian
untuk menetralisasi bau tidak sedap dan bau yang tidak diinginkan (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri
atau keperluan pribadi); Semprotan mulut mengandung obat; Senyawa berasal dari buah-buahan untuk keperluan medis;
Serat makanan yang dapat larut dalam air (water-soluble); Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet; Serat yang
berhubungan dengan makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; Serbet bayi; Serbuk
untuk suplement diet; Sereal untuk bayi; Sereal untuk jabang bayi; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu;
Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Strip perawatan oral mengandung
obat; Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet
nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk
hewan, yaitu, hewan peliharaan dan ternak; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat
pertumbuhan probiotik; Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri dari
unsur mikro; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi
atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen gizi untuk digunakan dalam budidaya perikanan (akuakultur);
Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan
tincture untuk mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk
konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement
diet); Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan biji rami; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen
makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan hewan
untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk
menggemukkan; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis; Suplemen makanan
tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan untuk keperluan medis;
Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro;
Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi;
Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen
nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk hewan; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis;
Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau;
Suplemen prebiotik; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk makanan hewan; Suplemen untuk sendi dan tulang (untuk
keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen zat besi untuk
anemia karena kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk
keperluan medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi
untuk keperluan dan penggunaan medis; Supplement yang berupa Cair; Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang
berupa bubuk; Supplement yang berupa kapsul; Susu bubuk formula untuk anak-anak; Susu bubuk kambing yang diperkaya
dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan
mineral untuk anak-anak; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Susu formula yang mengandung susu kambing;
Susu kolostrum kering; Susu untuk bayi dan jabang bayi; TONIK OBAT KUAT; TUTUP MATA UNTUK KEPERLUAN MEDIS;
Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan mineral; Tambalan medis untuk terapi hormon; Tampon
menstruasi; Tampon untuk haid wanita; Tanaman obat cistanche gurun; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh obat tanpa
resep; Tingtur untuk keperluan pengobatan; Tissue yang diresapi dengan alkohol untuk keperluan medis; Tisu yang diresapi
dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan
sebelumnya; Vitamin tanpa resep; Vitamin untuk sendi dan tulang; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang
mengandung madu; Wangi-wangian kamar mandi; Wangi-wangian mobil; Wangi-wangian pengharum ruangan; Yogurt untuk
bayi; Zat mineral untuk keperluan medis; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan deterjen cucian antibakteri dan
antiseptik; Zat-zat dan sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan manusia; abrasive gigi; acai powder, suplemen diet;
acaricides; acaricides untuk keperluan pertanian; acaricides untuk penggunaan rumah tangga; aconitine; adas untuk
keperluan medis; aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; aditif makanan hewan peliharaan dalam
bentuk vitamin dan mineral; aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif makanan hewan, yaitu,
pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aditif mineral untuk bahan makanan untuk konsumsi manusia; aditif
non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk makanan hewan, yaitu,
pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; adjuvan (zat tambahan) untuk digunakan dengan vaksin; adjuvan
untuk tujuan medis; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen anti-mabuk; agen antileprotik; agen detoksifikasi arsenik
untuk keperluan medis; agen detoksifikasi benzol untuk keperluan medis; agen detoksifikasi klorin untuk keperluan medis;
agen diagnostik untuk keperluan dokter hewan; agen diagnostik untuk tujuan medis; agen diagnostik, sediaan dan bahan
untuk keperluan medis; agen farmasi untuk epidermis; agen farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; agen
farmasi yang mempengaruhi metabolisme; agen farmasi yang mempengaruhi organ pencernaan; agen farmasi yang
mempengaruhi organ sensorik; agen farmasi yang mempengaruhi sistem saraf perifer; agen hipoglikemik; agen hipolipidemik;
agen kardiovaskular untuk keperluan medis; agen kontras untuk pencitraan ultrasound diagnostik; agen pembersih
gastrointestinal; agen pencitraan diagnostik untuk pencitraan resonansi magnetik; agen penekan tumor; agen pengiriman
dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk pelapis untuk tablet
yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman obat; agen pengiriman obat dalam bentuk bubuk yang
memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk film
terlarut yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk kapsul yang menyediakan
pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk pelapis untuk tablet
yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan
terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk wafer yang dapat dimakan
untuk membungkus obat-obatan bubuk; agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen
pengiriman obat yang terdiri dari senyawa yang memfasilitasi pengiriman berbagai obat-obatan; agen penstabil kapiler untuk
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keperluan medis; agen penyegel untuk keperluan gigi; agen perawatan heatstroke; agen profilaksis perdarahan otak; agen
viskoelastik untuk keperluan oftalmik; air laut untuk mandi obat; air mata buatan; air melissa untuk keperluan farmasi; air
mineral untuk keperluan medis; air panas; air timbal; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; air yang diperkaya
vitamin untuk keperluan medis; akar manis untuk keperluan farmasi; akar obat; akar rhubarb untuk keperluan farmasi; alas
ganti popok, sekali pakai, untuk bayi; aldehida untuk keperluan farmasi; alginat untuk keperluan farmasi; algisida; algisida
untuk keperluan pertanian; algisida untuk kolam renang; alkali iodida untuk keperluan farmasi; alkaloid untuk keperluan medis;
alkohol obat; alkohol untuk keperluan farmasi; alkohol untuk penggunaan topikal; aluminium asetat untuk keperluan farmasi;
amalgam gigi; amalgam gigi emas; analeptik; analgesik; analgesik antipiretik; analgesik oral; analgesik topikal; anestesi;
anestesi gigi; anestesi inhalansia; anestesi lokal; anestesi lokal injeksi untuk digunakan dalam kedokteran gigi; anestesi
topikal; anestesi umum; anestesi untuk penggunaan bedah; anestesi untuk penggunaan non-bedah; anhidrotik; antasida;
anthelmintik (obat cacing); anti-dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; anti-inflamasi topikal; anti-oksidan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; antiaritmia; antibiotik; antibiotik dalam bentuk lotion; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran
gigi; antibiotik untuk ikan; antibiotik untuk keperluan dokter hewan; antibiotik untuk penggunaan kedokteran hewan; antibiotik
untuk penggunaan manusia; antibodi; antibodi kolostral untuk keperluan medis; antibodi untuk keperluan dokter hewan;
antibodi untuk keperluan medis; antidepresan; antiemetik; antiflatulan; antiflogistik; antihipertensi; antihistamin; antijamur
vagina; antikoagulan; antikonvulsan; antimikroba untuk penggunaan dermatologis; antioksidan [suplemen makanan];
antioksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; antiparasit; antipiretik; antipruritika
cair; antiseptik; antiseptik untuk keperluan pertanian; antisifilis; antispasmodik; antitoksin; antitusif; antivenin; antivenins;
antivenom; antivirus; apitoxin [racun lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; arang aktif digunakan sebagai
penangkal racun; arang untuk keperluan farmasi; asam amino untuk keperluan dokter hewan; asam amino untuk keperluan
farmasi; asam amino untuk keperluan medis; asam galat untuk keperluan farmasi; asam untuk keperluan farmasi;
asetaminofen; asetat untuk keperluan farmasi; aspirin; astringen untuk keperluan medis; autoinjector diisi dengan sediaan
farmasi; bahan (agent) antikanker; bahan cetakan alginat ortodontik; bahan diagnostik untuk keperluan medis; bahan
embedding untuk keperluan gigi; bahan farmasi aktif untuk obat Barat; bahan ikatan dan primer untuk keperluan gigi; bahan
keramik untuk digunakan sebagai tambalan gigi; bahan kimia untuk keperluan medis; bahan komposit gigi; bahan makanan
albuminous untuk keperluan medis; bahan makanan hewani untuk keperluan medis; bahan obat untuk penggunaan manusia;
bahan pelapis untuk keperluan gigi; bahan pencernaan untuk keperluan farmasi; bahan pencetak gigi; bahan pengisi luka
medis, yaitu pasta, bubuk, alginat, gel dan butiran; bahan porselen untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan sintetis
untuk digunakan sebagai tambalan gigi; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahan untuk balutan; bahan
untuk dressing; bahan untuk gigi tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk luka ganti; bahan untuk
memperbaiki gigi; bahan untuk memperbaiki gigi dan protesa gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk
memperbaiki mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk menambal gigi,
lilin gigi; bahan untuk mengisi gigi; bahan untuk penambal gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk
profilaksis oral; bahan untuk protesa gigi; bahan untuk restorasi gigi; bahan untuk tambalan gigi; bahan-bahan diet yang
diadaptasi untuk pemakaian medis.; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; bahan-bahan insektisida
untuk pemberantasan serangga yang merugikan; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman
dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan]; bakteriostat untuk keperluan medis, gigi
dan kedokteran hewan; bakterisida; balm obat kaki; balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; balsem analgesik; balsem
untuk keperluan dokter hewan; balsem untuk keperluan farmasi; balsem untuk keperluan medis; balsem yang mengandung
obat; bantalan bunion; bantalan dan amplop inkontinensia; bantalan inkontinensia; bantalan jagung; bantalan mata untuk
keperluan medis; bantalan menyusui; bantalan sekali pakai untuk inkontinensia; bantalan untuk orang yang tidak dapat
menahan buang air; bantalan yang mengandung obat; bar energi suplemen gizi; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan
untuk keperluan medis bagi individu yang menjalani perawatan medis; bar pengganti makanan untuk keperluan medis; barium
untuk digunakan dalam radiologi; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; batang sereh wangi untuk digunakan
sebagai pengusir serangga; bawang lanang (ekstrak jamu); bedah mesh terutama terdiri dari jaringan hidup; bedak bayi
mengandung obat; bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan medis; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat; bee
pollen untuk digunakan sebagai suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi;
benzoil peroksida untuk keperluan medis; berkumur untuk keperluan medis; beta-blocker; biji rami untuk keperluan farmasi;
biofarmasi untuk pengobatan kanker; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; biosida; bismut
subnitrate untuk keperluan farmasi; blocker saluran kalsium; bouillons untuk kultur bakteriologis; bromin untuk keperluan
farmasi; bronkodilator; bubuk cantharides; bubuk kutu; bubuk mutiara untuk keperluan medis; bubuk obat kaki; bubuk
pengganti makanan bergizi; bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis; bubuk piretrum; bubuk protein; bubuk untuk
membunuh kutu pada hewan; bubuk untuk merawat kaki atlet; budaya mikroorganisme untuk keperluan kedokteran hewan;
budaya mikroorganisme untuk keperluan medis; budaya mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan;
bunga belerang untuk keperluan farmasi; busa (foam) yang mengandung obat; busa kontrasepsi; busa pembersih tangan
untuk desinfektan; cachou untuk keperluan farmasi; cairan intravena digunakan untuk nutrisi; cairan intravena digunakan untuk
pengiriman sediaan farmasi; cairan intravena digunakan untuk rehidrasi; cairan intravena yang digunakan untuk rehidrasi,
nutrisi dan pengiriman sediaan farmasi; cairan obat untuk rokok elektronik; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok
elektronik; calomel [fungisida]; camilan pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran gas dan gas untuk digunakan
dalam pencitraan medis; campuran makanan bernutrisi berbentuk bubuk; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai
pengganti makan untuk keperluan medis; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk
keperluan medis; campuran minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet;
campuran minuman suplemen diet bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman
suplemen gizi bubuk untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran
minuman suplemen makanan diet; campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman
suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; candu; cangkok arteri;
cangkok kulit; cangkok pembuluh darah [jaringan hidup]; cannabinoid sintetis untuk keperluan medis; cap untuk keperluan
farmasi; carbolineum [parasitisida]; celana dalam menstruasi yang bisa dicuci; celana dalam untuk haid; celana pelatihan
sekali pakai [popok]; celana pelatihan sekali pakai dari kertas atau selulosa; celana pelatihan sekali pakai untuk bayi; celana
popok bayi; celana popok bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; celana popok bayi, celana sekali pakai; celana,
penyerap, untuk inkontinensia; chinoline untuk keperluan medis; cincin jagung untuk kaki; collodion untuk keperluan farmasi;
cosmeceuticals untuk keperluan medis; cosmeceuticals untuk keperluan terapi atau medis; cosmeceuticals untuk tujuan
terapeutik; creosote untuk keperluan farmasi; cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; curare untuk keperluan
medis; daging beku-kering diadaptasi untuk keperluan medis; daging terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; darah tali
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pusat untuk keperluan dokter hewan; darah tali pusat untuk tujuan medis; darah untuk keperluan medis; decoctions untuk
keperluan farmasi; dekongestan; deodoran (selain untuk penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran toilet; deodoran
untuk pakaian; deodoran untuk pakaian dan tekstil; deodoran untuk tekstil; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan;
desinfektan; desinfektan cair; desinfektan permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran kemih; desinfektan
semprot; desinfektan untuk instrumen medis; desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan
kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis; desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi;
desinfektan untuk kolam renang; desinfektan untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan
untuk peralatan dan instrumen gigi; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk peralatan
dan instrumen medis; desinfektan untuk toilet kimia; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk
keperluan medis; diaphoretics; diastase untuk keperluan medis; digitalin; dipsticks untuk keperluan pengujian medis;
disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan laboratorium; disinfektan serba guna; disposable underpants for incontinents;
douche obat; dressing dressing; dressing luka bakar steril; dressing luka steril; dressing perekat diri; dressing pertolongan
pertama; dressing steril; dressing untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; dupa pengusir nyamuk; dupa pengusir
serangga; eksipien pembawa untuk sediaan farmasi; ekspektoran; ekspektoran antitusif; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal
obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak hop untuk
keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk keperluan dokter hewan; ekstrak ragi untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan
medis; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi atau untuk penggunaan medis;
ekstrak tembakau [insektisida]; ekstrak tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; elektrolit untuk keperluan medis;
elixirs [sediaan farmasi]; emmenagogues; emolien untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan;
enzim untuk keperluan dokter hewan; enzim untuk keperluan medis; enzim untuk suplemen diet; epinefrin dijual dalam injeksi
prefilled; ergot untuk keperluan farmasi; ester selulosa untuk keperluan farmasi; ester untuk keperluan farmasi; etanol untuk
keperluan farmasi; eter selulosa untuk keperluan farmasi; eter untuk keperluan farmasi; etil alkohol untuk keperluan farmasi;
evakuasi; farmasi; farmasi analgesik yang bersifat transdermal untuk anti inflamasi; febrifuges; fenol untuk keperluan farmasi;
fermentasi susu untuk keperluan farmasi; fermentasi untuk keperluan farmasi; feromon sintetis untuk keperluan medis;
feromon untuk keperluan medis; film pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; formalin aldehida untuk keperluan
farmasi; formula kehamilan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan hewan; formulasi bakteri probiotik untuk
penggunaan medis; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; fosfat untuk keperluan farmasi; fumigan; fungisida; fungisida
biologis; fungisida untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan medis; fungisida untuk keperluan pertanian;
fungisida untuk keperluan rumah tangga; fungisida, herbisida; gamboge untuk keperluan medis; ganja medis; ganja medis
dalam bentuk bercak dermal yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi
pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan kulit yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis
dalam bentuk semprotan oral yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tablet hisap yang
memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tincture yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja
menguap untuk tujuan medis; ganja untuk keperluan dokter hewan; ganja untuk keperluan medis; ganja untuk penggunaan
medis; garam air mineral; garam kalium untuk keperluan medis; garam mandi dan sediaan mandi untuk keperluan medis;
garam mandi obat; garam mandi untuk keperluan medis; garam mineral untuk keperluan medis; garam mineral untuk mandi;
garam natrium untuk keperluan medis; garam rehidrasi oral; garam untuk keperluan medis; garam untuk pemandian air
mineral; gas untuk keperluan gigi; gas untuk keperluan medis; gel P3K topikal; gel analgesik topikal untuk hewan; gel anestesi
topikal untuk hewan; gel anti-adhesi untuk digunakan dengan perangkat drainase luka; gel anti-inflamasi; gel antibakteri; gel
antiseptik topikal untuk hewan; gel dermatologis berbasis kortison; gel homeopati untuk penggunaan topikal; gel lidah buaya
untuk tujuan terapeutik; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel
perawatan gigi oral; gel perawatan mulut obat; gel stimulan seksual; gel topikal untuk keperluan medis dan terapeutik; gel
untuk penggunaan dermatologis; gel untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan
solusi untuk penggunaan dermatologis; gelang anti nyamuk; gelang diresapi dengan obat nyamuk; gelatin untuk keperluan
medis; gentian untuk keperluan farmasi; ginseng untuk keperluan pengobatan; ginseng untuk penggunaan obat; gliserin untuk
keperluan medis; gliserofosfat; glukosa untuk keperluan medis; grease untuk keperluan dokter hewan; grease untuk keperluan
medis; grease untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; guaiacol untuk keperluan farmasi; gugup; gula diet untuk
keperluan medis; gula susu [suplemen gizi]; gula susu untuk keperluan farmasi; gula untuk keperluan medis; gurjun balsam
untuk keperluan medis; handuk penyerap urin, serbet dan pembungkus atau amplop tetes untuk penggunaan yang higienis;
handuk sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi sekali pakai dengan antiseptik; hasil-hasil darah yang termasuk dalam kelas
5; hasil-hasil diagnostic yang termasuk dalam kelas 5; hasil-hasil farmasi; hasil-hasil yang berasal dari darah dan hasil-hasil
yang berasal dari re-kombinasi teknologi DNA; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; hematogen; hemoglobin;
hemostatik untuk keperluan medis; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal
merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan; herbisida; herbisida air; herbisida biologis; herbisida untuk
keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga; hidrastin; hidrastinin; hidrogen peroksida untuk keperluan
medis; hidrokortison; homeishu [minuman keras tonik obat yang mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat
komplementer]; homeopati [obat-obatan alternatif]; hormon pertumbuhan manusia; hormon untuk keperluan dokter hewan;
hormon untuk keperluan medis; ibuprofen untuk digunakan sebagai analgesik oral; implan bedah terdiri dari jaringan hidup;
implan bedah tumbuh dari sel induk; implan biodegradable untuk digunakan dalam regenerasi jaringan terpandu; implan
biologis; implan biologis terdiri dari jaringan ikat manusia atau hewan; imunostimulan; infus herbal obat; infus obat; inhaler
nikotin untuk keperluan medis; injeksi insulin dijual penuh dengan insulin; injektor otomatis diawali dengan epinefrin;
insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan rumah tangga; insulin; insulin dijual dalam jarum
suntik prefilled; iodida untuk keperluan farmasi; iodoform; isopropil alkohol untuk keperluan medis; isotop untuk keperluan
medis; jalap; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional;
jamu untuk membantu melancarkan buang air kecil; jamu untuk membantu meluruhkan batu oksalat; jamu untuk membantu
meringankan wasir; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan; jamu untuk meredakan batuk berdahak; jamu yang
terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing tubuh; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk digunakan
sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; jamur untuk keperluan terapi atau medis; jamur untuk tujuan terapeutik
atau medis; jaringan allograft manusia; jaringan biologis untuk implantasi; jaringan diresapi dengan penolak serangga; jarum
suntik insulin yang sudah diisi sebelumnya; jarum suntik yang sudah diisi sebelumnya untuk keperluan medis; jel-jel yang
mengandung obat; jujube, diobati; kain kasa untuk keperluan medis; kain kasa untuk pembalut; kain lap sekali pakai anti
bakteri; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan kedokteran hewan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk
penggunaan pembedahan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk pengunaan medis; kain pembersih diresapi dengan
desinfektan untuk tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan desinfektan; kain yang diresapi dengan sediaan medis; kaktus
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olahan untuk keperluan pengobatan atau terapi; kamper untuk keperluan medis; kamper untuk penggunaan medis; kanabis
[dapat dimakan] untuk tujuan medis; kantong-kantong douche yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan
pembersih obat; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas penyerap; kapas untuk keperluan medis; kapsul alergi; kapsul daun
kelor, untuk farmasi; kapsul dekongestan; kapsul dosis unit, kosong, untuk keperluan farmasi; kapsul gelatin untuk obat-
obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul ginseng untuk keperluan medis; kapsul kosong untuk keperluan
farmasi; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kapsul tambahan herbal pria; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul
untuk obat-obatan; kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-
obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kapur barus; karang gigi untuk keperluan farmasi; kardiotonik; karet untuk
keperluan gigi; kartrid yang berisi diagnostik medis; kartrid yang berisi reagen untuk penggunaan uji diagnostik medis;
kartrid uji yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kasein untuk suplemen diet; kaset
kinesiologi untuk keperluan fisioterapi; kaset kinesiologi untuk keperluan medis; kaset terapi elastis; kaset yang berisi reagen
diagnostik medis; kataplasma-kataplasma yang mengandung obat; kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk
digunakan sebagai obat nyamuk; kayu putih untuk keperluan farmasi; kedokteran gigi; kemoterapi; kerah antiparasit untuk
hewan; kerah kutu; keramik gigi; kerikil sebagai alat bantu pencernaan bagi burung; kertas anti ngengat; kertas crepe untuk
keperluan medis; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep untuk keperluan medis; kertas krep untuk keperluan
sanitasi; kertas liner untuk popok; kertas mothproofing; kertas nitroselulosa untuk keperluan diagnostik dokter hewan; kertas
perekat penangkap serangga; kertas reagen untuk keperluan dokter hewan; kertas reagen untuk keperluan medis; kertas
reagen untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kertas tangkap terbang; kertas untuk plester mustard; khloroform; kina
untuk keperluan medis; kit diagnostik yang terdiri dari agen diagnostik, sediaan dan bahan untuk keperluan medis; kit medis
keperluan tes diagnostik; kit medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji keberadaan antigen dalam darah, cairan
biologis dan jaringan.; kloral terhidrasi untuk keperluan farmasi; kokain; kolagen untuk keperluan medis; kolagen yang dapat
dimakan; kolostrum sapi untuk keperluan dokter hewan; kolostrum untuk keperluan dokter hewan; komposisi penghilang bau
ruangan; kompres; kompres mata; kompres obat; kompres pendingin; konduktor kimia untuk elektrokardiograf; konsentrat
kalsium susu [suplemen gizi]; kontrasepsi kimia; kontrasepsi oral; kontrol bau hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung
obat; kotak P3K; kotak P3K portabel; kotak P3K untuk penggunaan rumah tangga; kotak P3K yang terisi; kotak P3K, terisi;
kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter hewan; kotak obat, portable, terisi; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-
tempelan yang mengandung obat; krim analgesik topikal; krim anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim antibiotik; krim
antibiotik serba guna; krim antijamur untuk keperluan medis; krim bibir obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim
hidrokortison; krim homeopati untuk penggunaan topikal; krim jagung dan kulit mati; krim kaki obat; krim kulit berbasis kortison;
krim kulit hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim kulit obat; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim
obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim pelindung
kulit untuk penggunaan medis; krim pelindung obat; krim ruam popok obat; krim tartar untuk keperluan farmasi; krim untuk
penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung
obat; kulit angostura untuk keperluan medis; kulit bakau untuk keperluan farmasi; kulit condurango untuk keperluan medis;
kulit donor manusia diproses untuk penggantian jaringan lunak; kulit myrobalan untuk keperluan farmasi; kulit puring; kulit
puring untuk tujuan medis; kultur jaringan biologis untuk keperluan dokter hewan; kultur jaringan biologis untuk keperluan
medis; kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak serangga; laktagog; laktosa untuk keperluan farmasi; laktosa
untuk tujuan medis; larutan cairan obat untuk rokok elektronik; larutan cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok
elektronik; larva sediaan memusnahkan; larvisida; lem bedah; lem lalat; lembaran kapas penyerap untuk tujuan medis;
lempung antimikroba; lesitin untuk keperluan medis; lesitin untuk keperluan medis untuk digunakan sebagai aditif makanan;
lilin cetak untuk dokter gigi; lilin gigi; lilin pijat obat; lilin telinga; lilin telinga untuk tujuan terapeutik; liner sekali pakai untuk
popok; liner sekali pakai untuk popok bayi; liner sekali pakai untuk popok inkontinensia; liner untuk popok; lintah untuk
keperluan medis; logam berbentuk untuk kedokteran gigi; logam mulia dan logam mulia untuk digunakan dalam kedokteran
gigi; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; lotion after-shave obat; lotion anjing untuk keperluan dokter hewan; lotion anti-terbang; lotion
dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; lotion kalamin; lotion kulit obat; lotion obat; lotion
obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion penghalang untuk perlindungan dari minyak
beracun dari tanaman beracun; lotion penghalang untuk perlindungan terhadap tanaman beracun; lotion rambut mengandung
obat; lotion ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion untuk keperluan dokter hewan; lotion untuk
merawat kaki atlet; lotion wajah obat; lumpur obat; lumpur untuk mandi; lupulin untuk keperluan farmasi; madu untuk
keperluan medis; makalah yang dirawat secara kimia untuk digunakan dalam deteksi darah okultisme tinja; makanan bayi;
makanan bayi dalam kaleng; makanan bebas gluten diadaptasi untuk keperluan medis; makanan biji rami untuk keperluan
farmasi; makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin
tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa;
makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan
dan produk makanan bergizi yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran
hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi;
makanan diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; makanan disesuaikan
untuk keperluan medis; makanan disesuaikan untuk penderita diabetes; makanan hewan probiotik; makanan homogen
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan kering-beku disesuaikan untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan
mineral; makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum; makanan
terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk bayi; makanan untuk jabang bayi; makanan untuk keperluan
farmasi; makanan untuk makanan enteral; makanan untuk orang-orang dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk keperluan
medis; makanan untuk penyandang cacat untuk penggunaan medis; makanan yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
makanan/minuman suplemen kesehatan; malt untuk keperluan farmasi; media kontras sinar-X untuk penggunaan medis;
media kontras untuk digunakan dengan peralatan USG medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan medis; media
kontras untuk digunakan dengan peralatan pencitraan medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan sinar-X; media
kontras untuk pencitraan in vivo; media pertumbuhan tulang yang terdiri dari bahan biologis untuk keperluan medis; media
untuk kultur bakteriologis; memberi makan suplemen untuk keperluan dokter hewan; membran nitroselulosa untuk keperluan
diagnostik dokter hewan; memerah susu; memperbaiki bahan untuk keperluan gigi; mencuci muka antibakteri dengan obat;
mencuci tangan dengan obat; menempelkan perekat yang dimaksudkan untuk menjebak dan membunuh tikus;
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menggonggong untuk keperluan farmasi; mengobati; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; mentol untuk
keperluan farmasi; menyembuhkan tunas ganja untuk tujuan medis; merokok ganja untuk keperluan medis; mikrobisida;
mikrobisida untuk pengolahan air limbah; mineral dan suplemen mineral; mint untuk keperluan farmasi; minuman bervitamin;
minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet unutk
penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan
dokter hewan; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman disesuaikan untuk keperluan medis;
minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan
menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan);
minuman kesehatan yang mengandung ginseng; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati;
minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman mineral obat; minuman nutraceutical;
minuman obat; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa;
minuman obat herbal; minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan
medis; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk
keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis;
minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan
diet, bukan untuk tujuan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman untuk detox
(keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk
keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
minuman yang disesuaikan untuk penggunaan medis; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi;
minyak anti-horsefly; minyak bayi mengandung obat; minyak dill untuk keperluan medis; minyak evening primrose untuk
keperluan medis; minyak hati ikan kod; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis; minyak ikan untuk
keperluan medis; minyak ikan yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak jarak untuk keperluan medis; minyak kamper
untuk keperluan medis; minyak laut yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak mustard untuk keperluan medis; minyak
obat; minyak pijat obat; minyak rami untuk keperluan dokter hewan; minyak terapi untuk kesehatan; minyak terpentin untuk
keperluan farmasi; minyak untuk keperluan farmasi; mitisida; moleskin untuk digunakan sebagai perban medis; moleskin untuk
keperluan medis; mugwort untuk keperluan medis; multi-purpose analgesik balm obat; mustard untuk keperluan farmasi;
narkotika; narkotika sintetis; nektar buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; nematicides; nutraceuticals untuk
keperluan medis; nutraceuticals untuk keperluan terapi atau medis; nutraceuticals untuk tujuan terapeutik; obat alergi; obat
amonia untik dicium; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; obat antiepilepsi; obat antijamur; obat
antipiretik dengan efek sedatif; obat antituberkulosis; obat antitumor; obat bakar anti nyamuk; obat dalam bentuk tablet untuk
farmasi; obat dan agen terapi; obat dan salep herbal; obat diare; obat dronabinol; obat herbal; obat hipoglikemik; obat
homeopati; obat implan; obat jagung; obat jerawat; obat kumur; obat kumur anti rongga gigi; obat kumur anti rongga obat; obat
kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur obat untuk hewan peliharaan; obat kumur untuk keperluan dokter
hewan; obat kumur untuk keperluan medis; obat kurap; obat luar berbahan baku herbal; obat luar berbahan baku kimiawi; obat
nabilone; obat nyamuk bakar; obat nyamuk dalam bentuk lilin; obat otonom untuk keperluan medis; obat panu; obat pelembab
bibir; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat penambah nafsu makan anak; obat pencahar; obat pencahar untuk hewan;
obat pencahar untuk keperluan dokter hewan; obat penenang; obat penenang hipnosis; obat penenang ringan (anxiolytic);
obat penggemuk badan; obat pengobatan infeksi HIV; obat pereda alergi; obat pereda luka bakar; obat pereda nyeri; obat
pereda nyeri untuk keperluan dokter hewan; obat pilek atau obat selesma; obat salep bibir; obat semprot gatal-gatal; obat
semprot untuk biang keringat; obat semprot untuk bisul; obat semprot untuk cacar; obat semprot untuk kadas; obat semprot
untuk kutu air; obat semprot untuk luka bakar; obat semprot untuk mengeringkan luka diabetes; obat semprot untuk panu; obat
sitostatik untuk keperluan medis; obat tetes mata; obat tetes pereda batuk; obat tetes telinga; obat tidur; obat traditional
penggemuk badan; obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-obatan; obat-
obatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku kimiawi; obat-
obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan homeopati; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan
okular; obat-obatan organoterapi; obat-obatan oriental untuk penyakit wanita; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan
serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan tradisional
Cina; obat-obatan untuk hewan; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan gigi; obat-obatan
untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk mengatur
siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati gangguan usus; obat-obatan untuk mengobati gejala penyakit radiasi; obat-
obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk
meringankan sembelit; obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan untuk penggunaan medis; obat-
obatan untuk penggunaan oftalmologis; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan
kanker; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan penyakit tulang; obat-obatan untuk
pengobatan penyakit virus; obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; obat-obatan, sediaan medis
dan kedokteran hewan; oksigen untuk keperluan medis; olahan hewan yang dijual dalam jarum suntik prefilled; opodeldoc;
organoterapi; otot yang direndam berendam; ovicides; oxytocics; paduan gigi; paduan keramik digunakan dalam mahkota gigi;
paduan logam mulia untuk keperluan gigi; paduan logam tidak berharga untuk digunakan dalam kedokteran gigi; paduan
logam untuk penggunaan gigi; pakaian inkontinensia; pakan ternak yang diberi obat; paket lumpur herbal untuk tujuan
terapeutik; pan masala [sebagai bantuan pencernaan untuk manusia]; pan masala [sebagai pencernaan untuk keperluan
farmasi]; panty liners [sanitasi]; parasetamol; parasitisida; parasitisida untuk keperluan medis; parasitisida untuk ternak; pasta
gigi obat; pasta pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; pastiles pengasapan; pastilles untuk keperluan farmasi;
patch farmasi transdermal diresapi dengan anti serangga; patch nikotin untuk digunakan sebagai alat bantu untuk berhenti
merokok; patch nikotin untuk keperluan medis; patch perekat diresapi dengan sediaan farmasi; patch transdermal untuk
perawatan medis; patch transdermal yang memfasilitasi pengiriman nutraceuticals; patch uji diagnostik untuk aplikasi pada
kulit untuk menentukan reaksi alergi; patch untuk memperbaiki sirkulasi darah; pati dan produk pati untuk keperluan farmasi;
pati untuk keperluan diet; pati untuk keperluan diet atau farmasi; pati untuk keperluan farmasi; pektin untuk keperluan farmasi;
pelapis gigi; pelarut untuk menghilangkan plester perekat; pelega tenggorokan; pelembab kulit obat; pelembab tangan
medikasi; pelembab tubuh obat; pelembab vagina; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
pelembab wajah obat; pelumas deodoran untuk kantong stoma untuk keperluan medis; pelumas higienis; pelumas medis;
pelumas pribadi berbasis air; pelumas pribadi berbasis silikon; pelumas seksual pribadi; pelumas seksual pribadi berbasis
lidah buaya; pelumas vagina; pelunak tinja; pemandian oksigen; pembalut luka; pembalut wanita; pembalut, kedokteran;
pembantu untuk keperluan dokter hewan; pembantu vaksin; pembasmi hama tanaman; pembasmi kuman di udara dalam
bentuk semprotan; pembasmi serangga; pembersih antibakteri; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih
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hewan; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih luka untuk penggunaan medis; pembersih mangkuk toilet desinfektan;
pembersih medis untuk penyembuhan luka; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih rongga mulut untuk keperluan
medis; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pembilasan
hidung; pemoles gigi; penanda radioisotop untuk penggunaan terapeutik atau diagnostik; penangkal racun; pencernaan untuk
keperluan farmasi; pencucian anjing [insektisida]; pencucian hewan [insektisida]; pencucian hewan insektisida; pencucian
vagina untuk tujuan medis; pencucian vagina yang mengandung obat; penekan nafsu makan untuk keperluan medis; pengatur
pertumbuhan serangga; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti
darah untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; pengganti
gula untuk keperluan pengobatan atau terapi; pengganti makan disesuaikan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan;
pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pengganti makanan disesuaikan untuk
keperluan dokter hewan; pengganti makanan disesuaikan untuk keperluan medis; pengganti makanan gizi; pengharum karpet;
penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau
ruangan semprotan; penghilang bau untuk kantong ostomy; pengisi dermal yang dapat disuntikkan; pengisi kekosongan tulang
yang terdiri dari bahan biologis; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; pengisi tulang terdiri dari bahan
hidup; pengisi untuk gigi; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; penolak binatang; penolak burung; penolak kucing;
penolak ngengat; penolak nyamuk; penolak nyamuk untuk aplikasi ke kulit; pensil hemostatik; pensil kaustik; pensil kutil; pensil
penahan darah; penutup mata untuk keperluan dokter hewan; penutup mata untuk keperluan medis; penutup mata untuk
tujuan medis; penutup popok; penutup popok dari tekstil; penyegar nafas untuk keperluan medis; penyegar ruangan; penyegar
untuk kantong ostomy; penyegar untuk keperluan industri; penyeka obat; penyeka untuk tujuan medis; penyeka yang diresapi
dengan desinfektan; penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; pepsins untuk keperluan farmasi; peptida sintetis untuk
keperluan farmasi; pepton untuk keperluan farmasi; perasa obat untuk digunakan dalam rokok elektronik; perawatan mulut
dan sediaan perawatan; perban bedah; perban bedah dan medis; perban cair; perban cair antiseptik; perban dan pembalut
higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk keperluan medis; perban perekat; perban perekat untuk
luka kulit; perban telinga; perban untuk luka kulit; perban untuk membalut luka; pereaksi diagnostik untuk keperluan dokter
hewan; pereaksi diagnostik untuk tujuan medis; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi uji diagnostik
untuk keperluan medis; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; perekat gigi; perekat medis
untuk luka mengikat; perekat medis untuk mengikat jaringan internal; perekat penangkap lalat; perekat untuk gigi palsu;
perekat untuk penggunaan gigi dan kedokteran gigi; permen karet bebas gula untuk penggunaan medis; permen karet kunyah
untuk keperluan medis; permen karet nikotin untuk digunakan sebagai bantuan untuk berhenti merokok; permen karet obat;
permen karet rasa mint untuk keperluan medis; permen karet rasa mint untuk penggunaan medis; permen karet untuk
keperluan medis; permen obat; permen untuk keperluan medis; permen yang diperkaya kalsium untuk keperluan medis;
permen yang mengandung obat; permen, obat; pernis gigi; pernis konduktif untuk keperluan gigi; persediaan pengobatan
gejala menstruasi; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri;
pestisida untuk keperluan rumah tangga; petroleum jelly untuk keperluan dokter hewan; petroleum jelly untuk keperluan medis;
petroleum jelly untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pewangi rumah tangga; pewangi sepatu; pewangi udara;
pewangi untuk baki sampah; pewangi untuk mobil; pewangi untuk pembuangan sampah; pijatan lilin untuk tujuan terapi; pil
antioksidan; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil pelangsing; pil penekan nafsu makan; pil penyamakan; pil untuk
keperluan farmasi; pil untuk pengobatan tinitus; pita perekat untuk keperluan medis; pita/plester elastis untuk keperluan medis;
pita/plester penyerap untuk keperluan medis; pita/plester perekat untuk keperluan medis; pita/plester untuk keperluan medis
yang dapat dicetak; plasma darah; plester; plester analgesik anti-inflamasi; plester bedah; plester jagung; plester medis;
plester medis dan bedah; plester mustard; plester perekat; plester perekat untuk keperluan medis; plester tempel untuk
keperluan bedah; plester tempel untuk keperluan medis; plester tempel yang mengandung sediaan farmasi; plester untuk
keperluan medis dan kedokteran hewan; plester, bahan untuk membalut; plester, bahan untuk pembalut; plester-plester yang
mengandung obat; pomades untuk keperluan medis; popok bayi; popok bayi dari kertas; popok bayi dari kertas dan selulosa,
sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok berenang sekali pakai untuk anak-
anak dan bayi; popok berenang sekali pakai untuk bayi; popok berenang yang dapat digunakan kembali untuk bayi; popok
celana bayi; popok celana dewasa untuk orang yang tidak bisa menahan buang air kecil/besar; popok dewasa; popok dewasa
sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok kertas sekali pakai untuk inkontinensia; popok liner; popok sekali
pakai; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk inkontinensia; popok sekali pakai untuk
hewan peliharaan; popok sekali pakai untuk inkontinensia; popok tekstil; popok untuk anjing; popok untuk bayi dan
inkontinensia; popok untuk hewan peliharaan; popok untuk inkontinensia; porselen untuk protesa gigi; preparat alkaloid koka
untuk keperluan medis; preparat dan zat mineral untuk keperluan medis; preparat kimia untuk keperluan farmasi; preparat
kimia untuk keperluan pengobatan; preparat sulfonamid; primer logam untuk keperluan gigi; probiotik digunakan sebagai
suplemen diet; probiotik untuk digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk hewan ternak; probiotik untuk ikan; produk
dan suplemen makanan kesehatan; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan hemofilia; produk farmasi untuk
pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis; produk higienis dan sanitasi untuk penggunaan medis; produk kimia untuk
penggunaan terapeutik; produk medis untuk menambah berat badan; produk medis untuk menurunkan berat badan; produk
nutrisi untuk penggunaan medis untuk infus intravena; produk pati dan pati untuk keperluan diet dan farmasi; produk
sampingan dari pemrosesan sereal untuk keperluan medis; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet;
produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; produk susu probiotik; propolis untuk keperluan
farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; protein batangan; protein untuk suplemen diet; psikotropika; quassia
untuk keperluan medis; quebracho untuk keperluan medis; quinquina untuk keperluan medis; racun; racun antiserum; racun
bakteri; racun lebah untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; racun strychnine; racun tikus; radium untuk keperluan medis;
radix glycyrrhizae obat; ragi bir untuk digunakan sebagai suplemen makanan; ragi bir untuk keperluan medis; ragi untuk
keperluan dokter hewan; ragi untuk keperluan farmasi; ragi untuk keperluan medis; ramuan jamu; ramuan obat; raticides;
reagen biologis dan kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen biologis untuk keperluan dokter hewan;
reagen biologis untuk keperluan medis; reagen biomarker diagnostik untuk keperluan medis; reagen diagnostik dan media
kontras untuk keperluan medis; reagen diagnostik in vitro yang terkandung dalam kartrid yang sudah diisi sebelumnya untuk
penggunaan medis.; reagen diagnostik klinis; reagen diagnostik medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk pengujian
cairan tubuh; reagen diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan dokter hewan;
reagen kimia untuk keperluan medis; reagen kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen medis yang
terkandung dalam kartrid untuk penggunaan diagnostik medis; reagen untuk digunakan dalam pengujian genetik hewan;
reagen untuk digunakan dalam pengujian genetik medis; reagen untuk keperluan medis; reagen untuk penggunaan medis;
reagen-reagen dan sel-sel darah merah; reduksi kolesterol; reduksi kolesterol untuk keperluan medis; rekombinan

Halaman 728 dari 1015



vaksin Hepatitis B; relaksan otot; relaksan otot rangka; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan
pengobatan; repellents untuk anjing; resep narkotika sintetis; resin gigi untuk jembatan sementara, mahkota dan pelapis gigi;
rodentisida; rokok bebas tembakau untuk keperluan medis; rokok imitasi untuk digunakan sebagai alat bantu untuk berhenti
merokok; rokok imitasi untuk keperluan medis; roti diabetes disesuaikan untuk penggunaan medis; roti rendah garam
disesuaikan untuk penggunaan medis; roti yang diperkaya vitamin untuk tujuan terapi; royal jelly [suplemen gizi]; royal jelly
untuk keperluan farmasi; royal jelly untuk keperluan medis; sabuk sanitasi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan
sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk
tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah
obat; sal tablet amonia; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep anti-inflamasi;
salep anti-inflamasi homeopati; salep antibiotik; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit terbakar; salep
mentolated obat multi-tujuan; salep merkuri; salep merkuri untuk keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; salep radang dingin untuk keperluan farmasi; salep ruam popok obat; salep untuk keperluan dokter hewan;
salep untuk keperluan farmasi; salep untuk mengobati ruam popok; salep wasir; salep yang mengandung obat; salep-salep
yang mengandung obat; sampo hewan insektisida; sampo kering obat; sampo mengandung obat; sampo obat; sampo obat
untuk hewan peliharaan; sapuan ternak [insektisida]; sarsaparilla untuk keperluan medis; scrub bedah; sealant fisura untuk
keperluan gigi; sediaan  farmasi untuk penggunaan mulut; sediaan albuminous untuk keperluan medis; sediaan analgesik;
sediaan androgen; sediaan anti-diabetes; sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan; sediaan anti-inflamasi; sediaan
anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-kanker; sediaan anti-pruritus topikal; sediaan anti-sarkoma; sediaan anti-urat;
sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan antibiotik campuran; sediaan
anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan antimikroba untuk menghambat dekomposisi
mikrobiologis; sediaan antiparasit; sediaan antipiretik; sediaan antipruritik topikal; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan
antibakteri untuk perawatan luka; sediaan antituberkulosis; sediaan asam amino untuk keperluan dokter hewan; sediaan asam
amino untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; sediaan bakteri untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteri untuk keperluan medis; sediaan bakteri
untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan bakteriologis untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteriologis
untuk keperluan medis; sediaan bakteriologis untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan balsamic untuk
keperluan medis; sediaan baskom obat; sediaan biokimia untuk keperluan dokter hewan; sediaan biokimia untuk keperluan
medis; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis untuk keperluan dokter hewan;
sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan biologis untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis
untuk pengobatan kanker; sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan bioteknologi untuk keperluan medis; sediaan
bismut untuk keperluan farmasi; sediaan bronkodilatasi; sediaan cair untuk desinfeksi peralatan medis; sediaan chemico-
farmasi; sediaan chilblain; sediaan dalam bentuk bubuk untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dalam
bentuk butiran dan cairan untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan
farmasi dengan sifat analgesik; sediaan dan bahan farmasi dengan sifat anti-inflamasi; sediaan dan bahan farmasi dengan
sifat antipiretik; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam ginekologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan
dalam onkologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan di
bidang anestesi; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan
kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi
untuk pencegahan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan dan
bahan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan
farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak; sediaan dan bahan obat; sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk
pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan
pencegahan kanker; sediaan dan semprotan anti alergi; sediaan dan substansi farmasi termasuk sediaan analgesik, antipiretik
dan anti-radang; sediaan dan zat anti alergi farmasi; sediaan dermatologis; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan diagnostik in vitro untuk keperluan medis; sediaan diagnostik untuk keperluan
dokter hewan; sediaan diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan diagnostik untuk keperluan medis
untuk mendeteksi mutasi pada gen prion; sediaan diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; sediaan diagnostik untuk
tujuan medis; sediaan diagnostik untuk tujuan medis untuk mendeteksi kecenderungan genetik; sediaan diagnostik yang
terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik yang terbuat dari polimer berbasis
dendrimer, untuk keperluan medis; sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet disesuaikan
untuk keperluan medis; sediaan diet untuk pembentukan otot; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan
diuretik; sediaan dokter hewan untuk  keperluan akuakultur; sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri usus; sediaan
douching untuk keperluan medis; sediaan elemen jejak untuk penggunaan hewan; sediaan elemen jejak untuk penggunaan
manusia; sediaan elemen jejak untuk penggunaan manusia dan hewan; sediaan emetik; sediaan enema; sediaan enzim untuk
keperluan dokter hewan; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan eritromisin; sediaan estrogen; sediaan evakuasi
usus; sediaan faktor lipotropik; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan farmasi  untuk organ
pernapasan; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan farmasi atau obat tetes mata antibiotik dan anti
inflamasi; sediaan farmasi berbasis kapur; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan manusia dalam pengobatan
kekurangan gizi; sediaan farmasi dan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan kedokteran hewan; sediaan
farmasi dan sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit pencernaan;
sediaan farmasi dijual dalam jarum suntik prefilled; sediaan farmasi inhalasi untuk mengobati penyakit dan gangguan
pernapasan; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi radioaktif untuk diagnostik in vivo atau penggunaan terapeutik;
sediaan farmasi topikal; sediaan farmasi untuk alergi racun lebah madu; sediaan farmasi untuk anus; sediaan farmasi untuk
diagnosis; sediaan farmasi untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam diagnosa; sediaan
farmasi untuk digunakan dalam kemoterapi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam mencegah kebiasaan merokok; sediaan
farmasi untuk digunakan dalam onkologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan farmasi untuk digunakan
sebagai obat tetes mata; sediaan farmasi untuk hewan; sediaan farmasi untuk inhalasi untuk pengobatan hipertensi paru;
sediaan farmasi untuk inhaler; sediaan farmasi untuk keperluan gigi; sediaan farmasi untuk luka; sediaan farmasi untuk
manusia; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait infeksi; sediaan farmasi untuk
manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus; sediaan farmasi untuk mencegah cacat kulit selama kehamilan;
sediaan farmasi untuk mendorong ereksi; sediaan farmasi untuk menekan tumor; sediaan farmasi untuk mengaktifkan fungsi
seluler; sediaan farmasi untuk mengatur sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk menghidrasi kulit selama kehamilan;
sediaan farmasi untuk menghilangkan gigitan serangga; sediaan farmasi untuk mengobati alergi; sediaan farmasi untuk
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mengobati cedera olahraga; sediaan farmasi untuk mengobati chloasma; sediaan farmasi untuk mengobati dan mencegah
penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan
metabolisme; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan organ sensorik; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem
pencernaan; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk mengobati gejala
penyakit radiasi; sediaan farmasi untuk mengobati halitosis; sediaan farmasi untuk mengobati hipoglikemia; sediaan farmasi
untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; sediaan farmasi untuk
mengobati masalah epidermal; sediaan farmasi untuk mengobati penyakit pernapasan; sediaan farmasi untuk mengobati
rinitis alergi dan asma; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan
panas; sediaan farmasi untuk mengobati tumor ganas; sediaan farmasi untuk merawat kulit kering yang disebabkan oleh
kehamilan; sediaan farmasi untuk operasi mata atau intraokular; sediaan farmasi untuk organ urogenital; sediaan farmasi
untuk pencegahan dan pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk pencegahan gangguan pada sistem kardiovaskular;
sediaan farmasi untuk pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pencegahan stretch mark; sediaan farmasi untuk
pencuci darah dengan hemodialisa dalam bentuk cairan; sediaan farmasi untuk pencuci darah dengan hemodialisa dalam
bentuk serbuk; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan farmasi untuk penggunaan mata; sediaan farmasi untuk
penggunaan oftalmologis; sediaan farmasi untuk pengobatan asam urat; sediaan farmasi untuk pengobatan asma; sediaan
farmasi untuk pengobatan cacing pada hewan peliharaan; sediaan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan farmasi untuk
pengobatan disfungsi ereksi; sediaan farmasi untuk pengobatan epilepsi; sediaan farmasi untuk pengobatan fibrosis kistik;
sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal dan
pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan irama jantung; sediaan farmasi untuk pengobatan
gangguan muskuloskeletal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pada sistem metabolisme; sediaan farmasi untuk
pengobatan gangguan pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan hiperkolesterol; sediaan farmasi untuk pengobatan
hiperlipidemia; sediaan farmasi untuk pengobatan hipertensi; sediaan farmasi untuk pengobatan induksi ovulasi pada sindrom
ovarium polikistik; sediaan farmasi untuk pengobatan infertilitas; sediaan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan farmasi
untuk pengobatan ketidakseimbangan kimia; sediaan farmasi untuk pengobatan mastitis; sediaan farmasi untuk pengobatan
multiple sclerosis; sediaan farmasi untuk pengobatan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan patah tulang; sediaan
farmasi untuk pengobatan pembuahan eksternal (operasi pembuahan in vitro); sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
Parkinson; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit autoimun; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
terkait sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan kondisi mata; sediaan farmasi untuk
pengobatan penyakit ginjal; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit kardiovaskular; sediaan farmasi untuk pengobatan
penyakit menular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
sistem saraf pusat [SSP]; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
virus; sediaan farmasi untuk pengobatan rinitis alergi; sediaan farmasi untuk penyesuaian imunitas; sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan farmasi untuk perawatan kulit hewan; sediaan farmasi
untuk perawatan kulit untuk hewan; sediaan farmasi untuk sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk sistem saraf pusat;
sediaan farmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan farmasi yang dijual
dengan injeksi prefilled; sediaan farmasi yang diteteskan ke dalam/melalui hidung; sediaan farmasi yang mengandung asam
amino; sediaan farmasi yang mengandung kafein; sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; sediaan fumigasi untuk
keperluan medis; sediaan galactagogue; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan hewan yang dijual dengan injector
prefilled; sediaan higienis untuk keperluan dokter hewan; sediaan higienis untuk keperluan medis; sediaan hormon adrenal;
sediaan hormon campuran; sediaan hormon hipofisis; sediaan hormon kelenjar ludah; sediaan hormon pankreas; sediaan
hormon paratiroid; sediaan hormon tiroid; sediaan hormon tiroid dan paratiroid; sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi;
sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi untuk digunakan di rumah; sediaan injeksi untuk keperluan medis; sediaan injeksi
untuk pengobatan impotensi seksual; sediaan insektisida; sediaan kafein untuk keperluan medis; sediaan kafein untuk
penggunaan stimulatif; sediaan kalium untuk keperluan farmasi; sediaan kimia untuk diagnosis kehamilan; sediaan kimia untuk
keperluan dokter hewan; sediaan kimia untuk keperluan sanitasi; sediaan kimia untuk mengobati busuk gandum; sediaan
kimia untuk mengobati infeksi patogenik yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati jamur; sediaan kimia
untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi
tanaman anggur; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman sereal; sediaan kimia untuk
mengobati phylloxera; sediaan kloramfenikol; sediaan kondroitin; sediaan kontrasepsi; sediaan lidah buaya untuk keperluan
farmasi; sediaan lisin; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan mandi mentol untuk keperluan medis;
sediaan mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan mandi untuk keperluan medis;
sediaan mandi, obat; sediaan mata; sediaan mata untuk digunakan dalam operasi mata; sediaan medis dan kedokteran
hewan; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan membunuh nyamuk untuk aplikasi ke kelambu; sediaan menekan
hormon; sediaan menghancurkan jamur; sediaan menghancurkan serangga; sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan
metionin; sediaan mikroorganisme untuk keperluan dokter hewan; sediaan mikroorganisme untuk keperluan medis; sediaan
mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan mineral untuk keperluan medis; sediaan
mothproofing; sediaan multivitamin; sediaan netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan niacinamide untuk pengobatan
jerawat; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan nutraceutical untuk tujuan medis; sediaan
nutraceutical untuk tujuan terapeutik atau medis; sediaan nutrisi tambahan makanan; sediaan nutrisi untuk penggunaan
medis; sediaan obat; sediaan obat nyamuk; sediaan obat penahan darah; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk
digunakan dalam onkologi; sediaan obat untuk mengobati halitosis; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul,
tablet atau tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; sediaan obat untuk mulut harus
diambil dalam bentuk tablet; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet terkompresi; sediaan obat untuk
mulut harus diambil dalam bentuk tetes; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; sediaan obat untuk perawatan
kulit; sediaan oftalmologis; sediaan ophthalmic terapeutik, yaitu tetes mata; sediaan opium alkaloid; sediaan opotherapy;
sediaan organoterapi; sediaan parapharmaceutical; sediaan parapharmaceutical untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan
pelangsing untuk tujuan medis; sediaan pembakar lemak untuk keperluan medis; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan
pembasmi serangga; sediaan pembersih udara; sediaan pembersihan lensa kontak; sediaan pemurnian udara; sediaan
pemusnahan siput; sediaan pencahar; sediaan pencukuran obat; sediaan penetral bau; sediaan penetralisir bau untuk
digunakan di karpet, kain dan udara; sediaan pengganti elektrolit; sediaan penghilang bau di udara; sediaan penghilang bau
semua tujuan untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau udara; sediaan penghilang bau
untuk karpet; sediaan penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang rasa sakit;
sediaan penghilang rasa sakit untuk keperluan dokter hewan; sediaan pengobatan asma; sediaan pengobatan demam
melepuh; sediaan pengobatan dismenore; sediaan pengobatan gastrointestinal; sediaan pengobatan
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hepatitis; sediaan pengobatan jamur kuku; sediaan pengobatan jerawat; sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan
pengobatan kutu [pediculisida]; sediaan pengobatan mabuk perjalanan; sediaan pengobatan migrain; sediaan pengobatan
mual; sediaan pengobatan mulut obat; sediaan pengujian; sediaan pengujian kehamilan; sediaan pengujian kehamilan untuk
digunakan di rumah; sediaan pengujian untuk keperluan medis; sediaan pengusir hama; sediaan pengusir serangga; sediaan
peningkatan kesuburan; sediaan penisilin; sediaan penyegar udara (pewangi udara); sediaan penyembuhan luka topikal untuk
hewan; sediaan perawatan bibir obat; sediaan perawatan kaki untuk keperluan medis; sediaan perawatan kesehatan obat;
sediaan perawatan kuku untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit kepala psoriasis; sediaan perawatan kulit obat;
sediaan perawatan kulit untuk keperluan medis; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan perawatan obat;
sediaan perawatan obat untuk anjing; sediaan perawatan obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan obat untuk kucing;
sediaan perawatan obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut mengandung obat; sediaan perawatan wajah mengandung
obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sediaan perlengkapan mandi medikasi; sediaan pertumbuhan rambut obat;
sediaan phytotherapy untuk keperluan medis; sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk membantu menjaga keseimbangan
alami flora dalam sistem pencernaan; sediaan progesteron; sediaan radiofarmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan sanitasi
kuku; sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi telur; sediaan sanitasi udara; sediaan sanitasi untuk kebersihan pribadi, selain
perlengkapan mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; sediaan
sanitasi untuk penggunaan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah sakit; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah
tangga; sediaan sarkomisin; sediaan semprotan hidung; sediaan semprotan hidung dan oral untuk digunakan sebagai
stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan sterilisasi; sediaan sterilisasi sanitasi; sediaan sterilisasi
tanah; sediaan sterilisasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan streptomisin; sediaan terapi untuk mandi; sediaan
testosteron; sediaan tetrasiklin; sediaan thiolutin; sediaan threonine; sediaan trikomisin; sediaan triptofan; sediaan untuk
diagnosa kehamilan; sediaan untuk diagnosis dan pengobatan gangguan yang berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan
seksual; sediaan untuk digunakan dalam desinfektan; sediaan untuk kapalan; sediaan untuk membasmi binatang perusak;
sediaan untuk membersihkan kulit untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk
keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman obat; sediaan untuk membunuh gulma dan menghancurkan kutu; sediaan
untuk memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan untuk memprediksi ovulasi; sediaan untuk memukul mundur hewan, burung, dan
serangga; sediaan untuk mencegah menggigit kuku; sediaan untuk mencegah mengisap ibu jari; sediaan untuk mencegah
mengunyah atau menggigit hewan; sediaan untuk menghancurkan hewan berbahaya; sediaan untuk menghancurkan jamur
busuk kering; sediaan untuk menghancurkan kutu di rambut; sediaan untuk menghancurkan parasit; sediaan untuk
menghancurkan tikus; sediaan untuk mengobati masuk angin; sediaan untuk mengobati wasir; sediaan untuk mengurangi
aktivitas seksual; sediaan untuk meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk menunjang regenerasi pada aktivitas otot yang kuat;
sediaan untuk merawat kaki atlet; sediaan untuk pembasmi hama; sediaan untuk penggunaan diagnosa kehamilan; sediaan
untuk penggunaan medis untuk meningkatkan regenerasi selama aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk pengobatan
hiperlipidemia; sediaan untuk pengobatan luka bakar; sediaan untuk pengobatan pada gangguan memori yang berkaitan
dengan usia; sediaan untuk pengobatan penyakit otak degeneratif primer; sediaan untuk pengobatan penyakit otak
degeneratif traumatis; sediaan untuk pengobatan penyakit serebral degeneratif vaskular; sediaan vaksin; sediaan vaksin
manusia; sediaan vaksin oral; sediaan vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D;
sediaan vitamin campuran; sediaan vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen
pada susu formula bayi; sediaan vitamin dan mineral untuk keperluan medis; sediaan wasir; sediaan zat vitamin; sediaan zat-
zat untuk dokter hewan; sediaan-sediaan antibody monoklonal; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan
(kesehatan); sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit menular, yaitu infeksi virus dan bakteri;
sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kanker, trombosis, dan penyakit pernapasan; sediaan-sediaan farmasi untuk
pengobatan kelainan darah langka; sediaan-sediaan farmasi yang mengandung sel induk untuk menanggulangi penyakit-
penyakit neurologis; sediaan-sediaan kedokteran hewan; sediaan-sediaan kedokteran hewan yang dibuat dari ekstrak ragi
untuk digunakan dalam pakan ternak; sediaan-sediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen);
sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit fibromyalgia; sediaan-sediaan pharmasi untuk
mencegah dan menanggulangi penyakit osteoarthritis; sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi
penyakit pembuluh darah; sediaan-sediaan untuk memberantas dan membasmi binatang perusak; sediaan-sediaan untuk
penambah energi untuk tujuan medis; sediaan-sediaan untuk penyembuhan gangguan kesehatan; sediaan-sediaan untuk
perawatan kesehatan; sel hidup untuk keperluan dokter hewan; sel hidup untuk keperluan medis; sel induk untuk keperluan
dokter hewan; sel induk untuk tujuan medis; sel untuk keperluan medis; semen binatang; semen gigi; semen hewan untuk
inseminasi buatan; semen tulang untuk keperluan bedah; semen tulang untuk keperluan bedah dan ortopedi; semen tulang
untuk keperluan medis; semen tulang untuk tujuan ortopedi; semen untuk inseminasi buatan; semen untuk kuku binatang;
semprot antiseptik topikal untuk hewan; semprotan analgesik topikal untuk hewan; semprotan anestesi topikal untuk hewan;
semprotan anti serangga; semprotan anti-cetakan untuk desinfektan; semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri;
semprotan anti    lalat, nyamuk dan serangga lainnya untuk penggunaan pribadi; semprotan dan stik aromaterapi yang
mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal;
semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan hidung dekongestan; semprotan hidung untuk keperluan medis;
semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin [medis];
semprotan pendingin untuk keperluan medis; semprotan pewangi udara; semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan
yang mengandung obat; senyawa gosok untuk tujuan medis atau terapeutik; senyawa restorasi gigi; serat biji rami untuk
digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat makanan untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan
suplemen makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; serat makanan untuk mengobati sembelit; serat untuk
keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen); serbuk
minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal beras bayi; sereal disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis;
sereal gandum bayi; serum; serum antitoksik; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; shampoo pediculicidal; siccatives [agen pengering] untuk keperluan
medis; sirup obat batuk; sirup untuk keperluan dokter hewan; sirup untuk keperluan farmasi; sisipan terbuat dari bambu yang
diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari kain yang diadaptasi khusus untuk
popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari microfiber yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang
dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari rami yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali;
sitostatik untuk keperluan farmasi; sitostatik untuk keperluan medis; skapulars untuk keperluan bedah; soda bikarbonat untuk
keperluan farmasi; solusi farmasi yang digunakan dalam dialisis; solusi hidroalkohol untuk keperluan medis; solusi injeksi
elemen pelacak untuk penggunaan pediatrik; solusi injeksi untuk digunakan dalam menghambat peristaltik; solusi injeksi untuk
keperluan medis; solusi irigasi untuk penggunaan mata; solusi nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian intravena;
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solusi pembasahan lensa kontak; solusi pembersih lensa kontak; solusi pembersihan untuk keperluan medis; solusi untuk
keperluan kit medis pengujian diagnostik; solusi untuk penggunaan dermatologis; spermisida; spermisida untuk aplikasi
kondom; spiritus; spons kontrasepsi; spons obat untuk luka; spons yang diresapi dengan desinfektan; spons yang diresapi
dengan sediaan medis; sporisida; steroid; stick liquorice untuk keperluan farmasi; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari
elemen jejak; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari mineral; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari vitamin; stimulan makan
untuk hewan; stimulan pernapasan; stimulan pertumbuhan rambut; stimulan pertumbuhan rambut untuk keperluan medis;
stimulan untuk sistem saraf pusat; strip dilapisi lem untuk menangkap serangga; strip tes diagnostik medis; strip tes
laboratorium untuk mengukur cairan tubuh vaskular; strip tes laboratorium untuk mengukur parameter cairan tubuh; strip tes
untuk mengukur kadar glukosa darah; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan terlarang untuk medis; strip yang
dapat larut untuk menghentikan pendarahan dari luka kecil dan graze; strychnine; sulfonamid dalam sifat obat-obatan;
sulfonamides [obat-obatan]; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi dengan probiotik; suplemen
bernutrisi keperluan medis; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen
diet; suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen diet biji rami; suplemen
diet biji rami untuk hewan; suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet dari mineral untuk hewan; suplemen diet dari
serbuk sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat kesehatan; suplemen diet
gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet glukosa untuk hewan; suplemen diet herbal; suplemen diet kolostrum;
suplemen diet lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai; suplemen diet ragi;
suplemen diet royal jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan
akuakultur; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet untuk mengendalikan berat
badan; suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet yang terdiri dari asam amino;
suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk; suplemen
gizi dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk granular,
bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk kaplet; suplemen gizi dalam
bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kapsul, bukan untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam bentuk
tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan
medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi dalam sifat
ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen gizi mineral;
suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari
seng; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk anjing; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani;
suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen gizi untuk keperluan kesehatan hewan;
suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi untuk pakan ternak; suplemen gizi untuk ternak; suplemen gizi yang mengandung
vitamin dan mineral; suplemen gizi yang terbuat dari pati diadaptasi untuk keperluan medis; suplemen herbal; suplemen herbal
dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu pada hewan menyusui; suplemen
homeopati; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen kehamilan; suplemen makanan; suplemen makanan alami
untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan berbasis kiwicha; suplemen
makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein; suplemen makanan berbasis quinoa; suplemen makanan
bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan bubuk, bukan
untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk bubuk untuk keperluan
medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk,
cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dalam
bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen
makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam
bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet; suplemen makanan dalam bentuk
tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan
dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis;
suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan
pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen makanan dengan efek kosmetik;
suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet
bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk; suplemen
makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk granular untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen makanan diet dalam
bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap
makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis;
suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman
bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis;
suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus
herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan
hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari minyak; suplemen makanan
kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral; suplemen makanan mineral untuk
manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi manusia; suplemen makanan
terdiri dari mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan terutama terdiri dari magnesium;
suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
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gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; suplemen makanan
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; suplemen makanan
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang;
suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan
dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen
makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen makanan untuk manusia dan
hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk perlindungan struktural
struktur epidermis; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan untuk unggas, sapi, babi dan ternak lainnya;
suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari mineral; suplemen makanan
yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi manusia (minyak); suplemen
makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen; suplemen minyak biji rami;
suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi bubuk untuk keperluan
medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi dalam sifat ramuan
herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi non-obat untuk pakan ternak;
suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen nutrisi untuk manusia dan hewan;
suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen nutrisi yang terdiri dari ekstrak jamur;
suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan; suplemen
probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk hewan; suplemen protein untuk manusia; suplemen ragi untuk
hewan; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen untuk ikan; suplemen untuk udang;
suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman
effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan peliharaan;
suplemen vitamin untuk hewan; supositoria; supositoria untuk hewan; supositoria untuk keperluan kesehatan hewan;
supplemen makanan untuk keperluan medis; susu almond untuk keperluan farmasi; susu bubuk beras untuk bayi; susu bubuk
dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu bubuk gandum untuk bayi; susu bubuk kambing untuk
bayi; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; susu bubuk untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan nutrisi bagi bayi;
susu formula bayi; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula bebas laktosa; susu formula untuk digunakan
dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang disimulasikan dalam bentuk cair dan
bubuk untuk bayi; tablet alergi; tablet antibiotik; tablet hisap obat; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; tablet hisap
suplemen seng; tablet hisap untuk keperluan farmasi; tablet hisap yang mengandung nikotin untuk penggunaan medis; tablet
vitamin; tablet vitamin efervesen; tablet-tablet yang mengandung obat; tag telinga insektisida untuk ternak; tambalan suplemen
vitamin; tampon sanitasi; tampon untuk keperluan medis; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; tapal; tapal-tapal
(bahan yang lembut dan lembab yang ditempelkan ke badan) yang mengandung obat; teh aromatik untuk penggunaan obat;
teh asma; teh daun kelor (jamu); teh herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh
pelangsing untuk keperluan medis; teh pereduksi gula darah untuk keperluan medis; tempelan pengusir nyamuk untuk bayi;
tepung ikan untuk keperluan farmasi; tepung lakteal untuk bayi; tepung untuk keperluan farmasi; terbang menghancurkan
sediaan; termitisida; terpentin untuk keperluan farmasi; tes diagnostik medis; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis,
dan skrining penyakit; tes immunoassay kromatografi untuk penggunaan medis; tetes hidung untuk keperluan medis; tetes
mata; tetes minyak cod-liver; tetes vitamin; thiomersal; timol untuk keperluan farmasi; tincture untuk keperluan dokter hewan;
tincture untuk keperluan medis; tingtur yodium; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu antiseptik sekali pakai; tisu
basah antibakteri; tisu dan tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu disinfektan sekali pakai; tisu pelindung kulit
pelindung untuk penggunaan medis; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi dengan lotion penolak
serangga untuk digunakan manusia; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi dengan sediaan medis; tisu
yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; toner kulit obat; tongkat belerang [disinfektan]; tongkat belerang
untuk digunakan sebagai disinfektan; tongkat pengasapan; tongkat pengasapan untuk digunakan sebagai disinfektan; tonik
[obat-obatan]; tonik restorative (obat-obatan); tonik untuk keperluan dokter hewan; tonik untuk keperluan medis; transplantasi
[jaringan hidup]; troches; trypsins untuk keperluan medis; tulang; tunas ganja kering untuk tujuan medis; uji diagnostik untuk
keperluan medis; unsur (agents) terapeutik (medis); urease untuk keperluan medis; urutan asam nukleat untuk keperluan
medis dan kedokteran hewan; vaksin; vaksin hewan; vaksin hewan untuk babi; vaksin hewan untuk domba; vaksin hewan
untuk hewan jenis lembu; vaksin hewan untuk keperluan pengobatan; vaksin melawan infeksi pneumokokus; vaksin melawan
influenza; vaksin untuk babi; vaksin untuk hewan-hewan akuatik; vaksin untuk kuda; vaksin untuk penggunaan manusia;
vaksin untuk ternak; vaping cannabis untuk keperluan medis; vasokonstriktor; vermifuges; vesikan; virucides; vitamin; vitamin
bergetah; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan medis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait
jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot;
vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; vitamin
dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin dan mineral untuk perbaikan struktural struktur epidermis; vitamin dan mineral
untuk perlindungan struktural struktur epidermis; vitamin dan obat untuk burung; vitamin dan obat untuk kucing; vitamin dan
obat untuk unggas; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; vitamin dan suplemen vitamin; vitamin prenatal; vitamin
untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; vitamin untuk hewan peliharaan; vitamin untuk orang dewasa; witch
hazel [astringent]; yodium untuk keperluan farmasi; zat antibakteri untuk keperluan medis; zat dan sediaan diet untuk
penurunan berat badan; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan
dokter hewan; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet yang terdiri dari vitamin,
mineral, asam amino dan unsur mikro; zat farmasi; zat gizi untuk kultur mikroorganisme; zat gizi untuk mikroorganisme; zat
kontras radiologis untuk keperluan medis; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau

Halaman 733 dari 1015



dalam kombinasi; zat radioaktif untuk keperluan medis; zat radioaktif yang disegel untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 20:43:01
540   EtiketJID2022085622

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KEBON KELAPA TINGGI NO. 26, RT 018/ RW 008, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13120

JEPRI DWI PURWANTO, SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARGHYZA DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ARGHYZA adalah merupakan sebuah penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam, Biru Gelap, Abu-Abu, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi kontrak dan hukum; Jasa penanganan perkara hukum; Konsultan hukum; jasa advokasi hukum; jasa

konsultasi di bidang litigasi; jasa litigasi; jasa penasihat hukum; layanan bantuan hukum; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan hukum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 20:50:23
540   EtiketDID2022085623

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKAN SEDAYU SQUARE, JL. OUTER RING ROAD BLOK M38,CENGKARENG
BARAT-CENGKARENG, JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

PT. XINGCHEN COSMETICS IN TERNATIONAL TRADE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CIG BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; kosmetik perawatan kulit; kosmetik yang dijual

sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat;
sediaan perawatan kulit anti penuaan; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 20:58:21
540   EtiketDID2022085624

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pulo Macan V No. 36 RT/RW : 014/005 Kel. Tomang, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11440

WITONO SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ifure
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantal Korea (Bangsuk); Bantal [furnitur]; Bantal besar; Bantal dekoratif; Bantal untuk leher [bukan bantal untuk keperluan

medis atau keperluan bedah]; Bantalan kasur; Boks atau ranjang tempat tidur bayi atau tempat main bayi; Box bayi; Bufet;
Dasar kasur; Furnitur yang dapat dikonversi menjadi tempat tidur; Gabus; Kastor tempat tidur, bukan dari logam; Kepala
tempat tidur; Keperluan kantor [perabot]; Keranjang Musa; Keranjang bukan roti; Keranjang dengan tutup; Keranjang roti;
Kursi perabot kantor; Kursi tamu (sofa); Lemari berlaci; Lemari bufet; Lemari-lemari dari logam; Lemari-lemari untuk dapur;
Meja cuci muka (perabot rumah tangga); Meja rias untuk di dalam kamar mandi; Meja roll-top (meja tulis dengan penutup
geser yang fleksibel di lekukan yang melengkung); Meja samping tempat tidur; Meja tulis ringan; Mimbar; Papan kerangka
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tempat tidur (kayu); Penutup pakaian (lemari pakaian); Perlengakapan tempat tidur bukan dari logam; Perlengkapan tempat
tidur (kecuali kain pertiduran); Rak dorong; Rak-rak untuk perabot; Ranjang (Tempat Tidur); Roda tempat tidur bukan dari
logam; Sandaran tempat tidur (perlengkapan tempat tidur); Sofa dinding; Tempat tidur (bukan untuk keperluan medis); Tempat
tidur anak-anak; Tempat tidur anak-anak terbuat dari kain dalam bentuk tas; Tempat tidur dilengkapi kasur innerspring;
Tempat tidur hidrostatik (air) bukan untuk keperluan medis; Tempat tidur kecil yang dilipat; Tempat tidur lipat; Tempat tidur
pantai dengan kaca depan; Tempat tidur per (spring bed); Tempat tidur sorong; Tempat tidur tunggal / ganda; Tempat tidur
untuk keperluan medis; Tempat tidur yang bisa disesuaikan; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; alas tidur
[tikar atau bantal]; bangku kerja; bantal; bantal air, selain untuk keperluan medis; bantal anti-roll untuk bayi; bantal bean bag;
bantal beraksen; bantal berbusa; bantal bersalin; bantal busa memori; bantal dacron; bantal diisi dengan rambut; bantal
dukungan belakang, bukan untuk tujuan medis; bantal dukungan kepala untuk bayi; bantal dukungan leher tiup; bantal
dukungan untuk digunakan di tempat duduk bayi; bantal guling; bantal hewan peliharaan; bantal hias; bantal kasur; bantal
kursi; bantal latex; bantal leher; bantal luar; bantal mandi; bantal menyusui; bantal penopang/penyangga yang melingkari leher
[bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah]; bantal penyangga kepala; bantal penyangga kepala untuk
dipasang pada kursi mobil anak; bantal penyangga leher; bantal perjalanan; bantal posisi kepala untuk bayi; bantal stadion;
bantal tiup; bantal udara, bukan untuk keperluan medis; bantal untuk furnitur; bantalan kasur dipasang; basis tempat tidur
dipan; bingkai tempat tidur; bingkai tempat tidur dari logam; buaian berbentuk keranjang untuk bayi; dasar kasur; dasar tempat
tidur; dipan-dipan (divans); furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per;
gabus; gabus untuk botol; kandang anggur gabus; kasur; kasur air, bukan untuk keperluan medis; kasur berkemah; kasur
berkemah tiup; kasur berpegas; kasur busa; kasur busa memori; kasur dacron; kasur dacron berper; kasur dacron rollball
berper; kasur futon; kasur jerami; kasur latex; kasur lipat; kasur pegas; kasur per busa; kasur perlatex; kasur tiup; kasur tiup
untuk digunakan saat berkemah; kasur tiup untuk penggunaan rekreasi; kasur toppers; kasur udara; kasur udara untuk
digunakan saat berkemah; kasur udara untuk penggunaan rekreasi; kasur udara, bukan untuk keperluan medis; kasur yang
terbuat dari kayu fleksibel; keranjang bambu; keranjang bambu untuk keperluan industri; keranjang bayi; keranjang belanja
supermarket genggam, bukan dari logam; keranjang besar [keranjang]; keranjang dari plastik; keranjang memancing;
keranjang roti tukang roti; keranjang untuk mancing; keranjang untuk pengangkutan barang; keranjang, bukan dari logam;
kursi [kursi]; kursi geladak; kursi geladak lipat; kursi penata rambut; kursi-kursi; lemari arsip; lemari berlaci; lemari kartu indeks;
lemari pakaian; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; meja dari logam; meja juru gambar; meja ketik;
meja pijat; meja rias; meja rias [perabot]; meja rias dapur; meja rias tiga cermin; meja tulis; meja-meja termasuk meja rias,
meja makan, meja tulis; papan pin gabus [papan pemberitahuan]; partisi kantor berdiri bebas [perabot]; pegas tempat tidur dari
bahan non-logam; pemegang gabus anggur; perabot-perabot rumah dari kayu, gabus, rumput, buluh rotan, tanduk, tulang,
gading, baleln, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik;
perlengkapan tempat tidur, bukan dari logam; piala kayu, gabus, alang-alang, tebu, anyaman, tanduk, tulang, gading, tulang
ikan paus, kulit, kuning, bunda mutiara, meerschaum atau dari plastik; piala kolom kayu, gabus, buluh, tebu, anyaman, tanduk,
tulang, gading, tulang ikan, kulit, kuning, bunda mutiara, meerschaum atau dari plastik; rak piring; rak untuk lemari arsip; rak-
rak termasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; rak-rak terrasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; rel tempat tidur; sandaran
kepala untuk tempat tidur; sandaran tempat tidur; selimut untuk pakaian [lemari pakaian]; shikibuton [kasur jepang]; sofa; sofa
bambu; sofa buluh; sofa dari kayu; sofa luar ruangan; sofa plastik; sofa rotan; sofa taman; sofa yang bisa diperpanjang;
sumbat gabus; sumbat gabus atau gabus tiruan; sumbat gabus tiruan; tarikan laci dari plastik atau kayu, gabus, buluh, tebu,
anyaman, tanduk, gading, tulang ikan, kulit, amber, ibu dari mutiara, meerschaum dan pengganti untuk semua bahan ini;
tempat duduk dan tempat tidur untuk bayi yang dapat dinaik-turunkan serta dapat berayun-ayun yang dilengkapi mainan
gantung; tempat tidur; tempat tidur anjing; tempat tidur bayi; tempat tidur bean bag; tempat tidur bulu [toppers kasur]; tempat
tidur dengan ruang penyimpanan; tempat tidur diangkut; tempat tidur dipan; tempat tidur dipan menggabungkan ruang
penyimpanan; tempat tidur hewan; tempat tidur hewan peliharaan tiup; tempat tidur kapsul; tempat tidur kayu; tempat tidur
kucing; tempat tidur kursi; tempat tidur lipat; tempat tidur menggabungkan basis dipan; tempat tidur pantai; tempat tidur
portabel; tempat tidur portabel untuk anak-anak; tempat tidur portabel untuk hewan peliharaan; tempat tidur rumah sakit;
tempat tidur sofa; tempat tidur susun; tempat tidur terbuka; tempat tidur udara, bukan untuk tujuan medis; tempat tidur untuk
anak-anak; tempat tidur untuk bayi; tempat tidur untuk hewan; tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga; tempat
tidur, kecuali linen; tikar tidur siang [bantal atau kasur]; toppers kasur dipasang; trestles, bukan dari logam, untuk meja
pendukung; yo [kasur tradisional Korea]; zabuton [bantal lantai Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 21:26:38
540   EtiketDID2022085625

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Asrama YONIF 527 RT 001 RW 008 Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, 67316

Dyah Rahmawati, Ely Asyer Sitompul

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ratu Rempah Nusantara
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Hitam, Merah, Putih, Merah Maroon, Kuning, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ekstrak rempah-rempah; Sediaan rempah-rempah; Seduhan dari rempah-rempah; campuran rempah-rempah; ginseng

olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; kopi rempah;
rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; seduhan herbal berbahan rempah; seduhan herbal berbahan rempah (jahe, kunyit,
temulawak)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 21:32:17
540   EtiketDID2022085626

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Tambora 1 No. 20B, Desa/Kelurahan Tambora, Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT AVAN ELECTRONIC INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TakTerbatas
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Komputer layar sentuh; alas mouse; kartu grafis komputer; keyboard, mouse, bantalan mouse, printer, disk drive, dan hard

drive; layar komputer; monitor layar komputer; mouse [periferal komputer]; mouse komputer nirkabel; mouse komputer tanpa
kabel; perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat keras komputer; produk perangkat lunak komputer; speaker
untuk komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 21:39:19
540   EtiketDID2022085627

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Akasia IV No. 51, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 45171
Agus Hendarsah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CeuRida
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bawang merah goreng; Sediaan bawang; Sediaan bawang merah; bawang goreng; bawang merah, diawetkan; bawang

merah, diolah; bawang olahan; bawang, diawetkan; bawang, diolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 21:49:38
540   EtiketDID2022085628

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Cilangkap, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur 13870, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. Samudra Wiwaca Kusuma

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALGACAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Healthy Booster berarti Penambah kesehatan
591 Uraian Warna : Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami

dan antioksidan; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk
keperluan medis; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan
untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk
digunakan sebagai suplemen makanan; produk dan suplemen makanan kesehatan; sediaan-sediaan pengganti makanan
(suplemen); suplemen bernutrisi keperluan medis; suplemen dan sediaan herbal; suplemen diet spirulina; suplemen diet,
suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal
campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen herbal; suplemen makanan;
suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet untuk
keperluan medis; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin;
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suplemen nutrisi; suplemen vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 21:54:14
540   EtiketDID2022085629

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Klp Kopyor Raya BA II/10, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
Hendra Apriyadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SNAPGARD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Pengisi daya; Pengisi daya usb untuk perangkat elektronik; Pengisi daya usb untuk

ponsel; Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks]; Power bank portabel; baterai dan alat pengisi daya baterai;
pengisi daya baterai; pengisi daya baterai untuk digunakan dengan telepon; pengisi daya baterai untuk komputer tablet;
pengisi daya baterai untuk ponsel; pengisi daya listrik; perangkat penghubung [docking stations]; power bank [baterai yang
bisa diisi ulang); sarung pelindung untuk smartphone; stasiun docking untuk ponsel; stasiun dok untuk smartphone===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 21:55:29
540   EtiketDID2022085630

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MLATEN, RT/RW.002/005, KEL/DESA. MLATEN, KEC. MIJEN, KAB. DEMAK,
Kabupaten Demak, Jawa Tengah, 59584

MUHAMMAD FAQIH SYARIFUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VERBAGEL PROVOCATIVE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen

dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih
tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun
batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang
berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut,
minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting
rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi,
sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak
padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata
rambut asli; Deodorant stick; Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan
rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel
mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion
untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum;
pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair
untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan
kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh
beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Gincu; Highlighter krim
(kosmetik); Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah
non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim
Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi;
Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab kulit
beraroma; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam
mencuci; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim
untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim
wajah (kosmetik); Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur;
Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lipstik
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berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion
dan spray untuk tubuh; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah;
Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat;
Losion untuk wajah; Make up remover krim; Maskara; Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker
wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang
dipakai saat tidur; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak, krim dan losion
untuk kulit; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pasta gigi dan obat
kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pencuci tangan dengan
bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pewarna dan cat rambut; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit
non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata,
perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau
bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan
buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti
keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun
jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi
untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau
badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun
{bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower,
minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan
kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner &
astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-
keringat.; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan
minyak panas (kosmetik); Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel,
toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan
perawatan wajah; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan dan losion
untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah,
krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker
untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum
Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum
kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang
kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Tempat lipstik; Tisu deodoran; Toner; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum;
Vitamin rambut; amber [parfum]; ambergris [parfum]; aroma diffuser buluh udara; bahan parfum dan perasa/aroma; bar sampo
padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi];
bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter);
bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk
penggunaan toilet; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah
ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; bubuk bedak
wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk pasta gigi; bubuk sabun; bulu mata palsu; cairan penghapus
kutek; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit;
dasar untuk parfum bunga; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran
tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan
peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk
penggunaan pribadi; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan
pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; eau de parfum; ekstrak untuk parfum; gel
pasta gigi; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; jel dan krim untuk
mandi shower; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan
spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata
rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner sampo;
kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik, yaitu
alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak
mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku;
kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-
obat); krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang
tidak mengandung obat; krim berjemur; krim bibir; krim boot; krim cukur; krim dasar bedak; krim exfoliant untuk keperluan
kosmetik; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh;
krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit yang adil; krim
malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-
obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih; krim
pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi; krim
pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang
bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim ruam
popok tanpa obat; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim
tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat
untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk mandi; krim
untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim wajah; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk
keperluan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan
susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; kutek kuku; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion
dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan
semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik;
losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion susu matahari
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kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk
rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai
setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur; lotion kulit dan tubuh,
krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir
surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk;
make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; mandi minyak untuk perawatan rambut;
maskara; maskara rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker pembersih untuk wajah;
masker pemutih kulit wajah; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk
penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; minyak after-sun untuk keperluan
kosmetik; minyak jenggot; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik;
minyak penataan rambut; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak untuk parfum dan aroma;
minyak untuk pengkondisian rambut; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan;
minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit;
minyak-minyak sari kosmetika; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel;
parfum dalam bentuk padat; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves;
pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi tanpa obat; pasta pemutih gigi; pelembab kulit berbentuk losion dan
semprotan; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir
[kosmetik]; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak;
pemolesan pemerah pipi; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi;
penghitam alis; pensil alis; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak
mengandung obat; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat
untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata
palsu; pewarna Rambut; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses,
gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk sabun; reed
diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang;
sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk
mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan
dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang
digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun
deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit;
sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak
mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk
bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk
keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak
mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun
untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk
penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak
mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion
untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa
untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran
dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; sampo; sampo dan
kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo
karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor;
sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan perawatan
rambut; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan fumigasi [parfum];
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan perawatan bibir;
sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion,
krim dan sampo; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan non-obat untuk
anjing; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut;
sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan tabir surya; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan untuk
perawatan bulu mata; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun;
sediaan-sediaan perawatan gigi; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan
gigi; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari;
semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan
wewangian; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-
penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan
rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk
wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; shampoo kering; shampoo
ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab untuk pemutih
kulit wajah; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir
surya untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu, kain
atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner kulit

Halaman 739 dari 1015



non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik;
warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 22:01:29
540   EtiketDID2022085631

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MLATEN, RT/RW.002/005, KEL/DESA. MLATEN, KEC. MIJEN, KAB. DEMAK,
Kabupaten Demak, Jawa Tengah, 59584

MUHAMMAD FAQIH SYARIFUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VERBAGEL PRORINO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Biru, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen

dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih
tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun
batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang
berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut,
minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting
rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi,
sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak
padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata
rambut asli; Deodorant stick; Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan
rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel
mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion
untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum;
pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair
untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan
kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh
beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Gincu; Highlighter krim
(kosmetik); Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah
non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim
Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi;
Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab kulit
beraroma; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam
mencuci; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim
untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim
wajah (kosmetik); Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur;
Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lipstik
berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion
dan spray untuk tubuh; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah;
Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat;
Losion untuk wajah; Make up remover krim; Maskara; Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker
wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang
dipakai saat tidur; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak, krim dan losion
untuk kulit; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pasta gigi dan obat
kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pencuci tangan dengan
bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pewarna dan cat rambut; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit
non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata,
perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau
bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan
buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti
keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun
jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi
untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau
badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun
{bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower,
minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan
kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner &
astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-
keringat.; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan
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minyak panas (kosmetik); Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel,
toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan
perawatan wajah; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan dan losion
untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah,
krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker
untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum
Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum
kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang
kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Tempat lipstik; Tisu deodoran; Toner; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum;
Vitamin rambut; amber [parfum]; ambergris [parfum]; aroma diffuser buluh udara; bahan parfum dan perasa/aroma; bar sampo
padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi];
bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter);
bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk
penggunaan toilet; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah
ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; bubuk bedak
wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk pasta gigi; bubuk sabun; bulu mata palsu; cairan penghapus
kutek; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit;
dasar untuk parfum bunga; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran
tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan
peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk
penggunaan pribadi; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan
pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; eau de parfum; ekstrak untuk parfum; gel
pasta gigi; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; jel dan krim untuk
mandi shower; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan
spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata
rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner sampo;
kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik, yaitu
alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak
mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku;
kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-
obat); krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang
tidak mengandung obat; krim berjemur; krim bibir; krim boot; krim cukur; krim dasar bedak; krim exfoliant untuk keperluan
kosmetik; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh;
krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit yang adil; krim
malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-
obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih; krim
pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi; krim
pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang
bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim ruam
popok tanpa obat; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim
tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat
untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk mandi; krim
untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim wajah; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk
keperluan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan
susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; kutek kuku; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion
dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan
semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik;
losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion susu matahari
kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk
rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai
setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur; lotion kulit dan tubuh,
krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir
surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk;
make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; mandi minyak untuk perawatan rambut;
maskara; maskara rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker pembersih untuk wajah;
masker pemutih kulit wajah; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk
penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; minyak after-sun untuk keperluan
kosmetik; minyak jenggot; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik;
minyak penataan rambut; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak untuk parfum dan aroma;
minyak untuk pengkondisian rambut; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan;
minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit;
minyak-minyak sari kosmetika; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel;
parfum dalam bentuk padat; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves;
pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi tanpa obat; pasta pemutih gigi; pelembab kulit berbentuk losion dan
semprotan; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir
[kosmetik]; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak;
pemolesan pemerah pipi; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi;
penghitam alis; pensil alis; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak
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mengandung obat; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat
untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata
palsu; pewarna Rambut; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses,
gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk sabun; reed
diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang;
sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk
mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan
dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang
digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun
deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit;
sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak
mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk
bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk
keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak
mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun
untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk
penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak
mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion
untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa
untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran
dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; sampo; sampo dan
kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo
karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor;
sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan perawatan
rambut; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan fumigasi [parfum];
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan perawatan bibir;
sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion,
krim dan sampo; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan non-obat untuk
anjing; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut;
sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan tabir surya; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan untuk
perawatan bulu mata; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun;
sediaan-sediaan perawatan gigi; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan
gigi; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari;
semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan
wewangian; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-
penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan
rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk
wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; shampoo kering; shampoo
ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab untuk pemutih
kulit wajah; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir
surya untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu, kain
atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner kulit
non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik;
warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
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: Jl. Negla Kidul Gunung Daning 005/006 Kelurahan Setiajaya, Kota Tasikmalaya,
Jawa Barat

Irma Rahmawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Assyabia Herbal
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tulisan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko jamu (herbal)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 22:17:42
540   EtiketJID2022085633

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sindanggalih 003/0015 Kelurahan Kahuripan, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
Lin Lin Lindiarti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fatimah Herbal
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan hijau muda
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko jamu (herbal)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 22:21:49
540   EtiketJID2022085634

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cilingga 002/003 Kelurahan Linggajaya , Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
Lita Sri Mulyani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mutiara Herbal
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih teks dan hijau gambar latar
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko jamu (herbal)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 22:32:00
540   EtiketDID2022085635

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jalan abadi no 57 A LK VII kel indra kasih, Kota Medan, Sumatera Utara
ramses dolok saribu

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROITO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aftershave; Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas

besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Baby soaps; Bahan
kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau
kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Balsam bayi (lilin lebah) tidak
mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata
mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Batang kondisioner; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik;
Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Belau cucian; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi
bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat; Bunga Rampe; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci
wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat  untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan atau zat
pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih saluran
bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat pembersih
sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk membersihkan
komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk membersihkan tar jalan, getah pohon, dan serangga membandel
pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu
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kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat;
Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium; Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk
pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak
mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian;
Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca mobil; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen bayi; Deterjen binatu
untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry
dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser
pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; Eksfoliator; Ekstrak herbal
topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Esensi untuk keperluan
kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis Mata (Eye liner); Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona
Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk
penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik;
krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara;
masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung
untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk
perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan
kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap;
wewangian; Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing
(kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur
untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan shower
bukan untuk keperluan medis; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Gincu; Highlighter; Highlighter badan
kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik);
Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Isi
ulang untuk dispenser pengharum ruangan listrik; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain
Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain penyeka [perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan
kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kertas
tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kolonye; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik
berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik
perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk
perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem
Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion
perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak;
Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan
[Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim
matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim
pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim
rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur;
Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim
untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim
wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat
untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa
cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lak rambut;
Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak
mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk
pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan, ban, cakram dan roda abrasif; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan minyak wajah;
Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion
anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam;
Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan
merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan
kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai
setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion
daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-
violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Make up remover gel; Make up remover krim; Maker wajah
(Kosmetik); Malam pembuat sepatu; Malam tukang sepatu; Malam untuk kulit; Malam untuk sepatu; Maskara; Masker
(kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk
kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker
wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak;
Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk keperluan dapur (pembersihan); Minyak bayi; Minyak essensial;
Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan
kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk mandi, garam untuk mandi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu
sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan
semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Mousse (busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur;
Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh
yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur;
Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik;
Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi;
Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian; Pelet (Minyak); Pelicin pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca
mobil; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih
kaca; Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up;
Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih
untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi
berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada
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rambut; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit
(poles); Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap
body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba guna (semir ban); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada
kain; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari
pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Perangkat dan set hadiah
yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan
sediaan perawatan rambut; Perasa makanan atau minuman menjadi minyak esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial];
Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata;
Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan
penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi
untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih
lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan
kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-
obat untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk
penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih
kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian;
Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun
Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair
badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik;
Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan;
Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair;
Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan
pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa
untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan
buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dan
bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan;
Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian);
Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku;
Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran
(shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah;
Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan mandi;
Sediaan mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit;
Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih
pribadi; Sediaan pembersih untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga;
Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung
obat); Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain
untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan
atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk
keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan
kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk
keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan
perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk
rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan peredam cucian; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian;
Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk
tangan; Sediaan sebelum bercukur; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk
membuang lemak; Sediaan setelah bercukur; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan
penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toilet tidak mengandung obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk
keperluan pembersihan; Sediaan untuk mandi dan mandi; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut;
Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan
untuk membersihkan saluran pipa; Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari;
Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan
untuk menghilangkan kerak air untuk kebutuhan rumah tangga; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk
mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi;
Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan
rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar
matahari non-medis; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk
mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir sepatu bot; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
Semprotan pembersih karpet; Semprotan untuk keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum
Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum
leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik;
Shampo berbentuk batangan; Sipat; Sipat (Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut;
Spray wajah (kosmetik); Standar pelembut kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit;
Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan
pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik); Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi;
Tisu deodoran; Tisu diresapi sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap
untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-
wangian; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan dalam kaleng untuk
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tujuan pembersihan dan penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing (malam pemoles);
Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh,
larutan pelembab untuk kulit; Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat untuk menurunkan
kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri; abu vulkanik untuk dibersihkan; aditif
cucian; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air bunga jeruk [sulingan
herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar [sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang mengandung
minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen];
amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil gambar; amril; anti keringat; anti keringat
(pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aplikator semir sepatu yang mengandung semir sepatu; aroma diffuser
buluh udara; aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak mengandung
obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk
keperluan rumah tangga [binatu]; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan
pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan untuk
digunakan dalam pembersihan ledakan; bahan-bahan  untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi
tubuh; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi
tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor; balm cukur; balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-
medis untuk rambut; balsam rambut; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa
balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan
medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan
kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan
sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet
articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat;
batu apung; batu apung buatan; batu apung untuk digunakan pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur
[astringen]; batu keramik beraroma; batu pemulih kaki; batu penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles;
bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna
yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak kosmetik; bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur;
bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah
longgar; benzine penghilang noda; berkumur, bukan untuk tujuan medis; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi;
bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; blau cuci; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom
mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi;
bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan
lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi tanpa obat; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh;
bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk
pemoles; bubuk pencuci rambut; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk
wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa cukur; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan
wajah; busa untuk digunakan di mandi pancuran (shower); busa untuk mandi berendam dan pancuran; butiran pembersih
wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan;
cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk
lensa kamera; cairan pencuci; cairan penghapus kutek; cairan penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari
perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk
mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok
elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak
tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih injector; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat krom; cat kuku; cat
kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat sediaan pengupasan; cat tubuh untuk keperluan
kosmetik; cat wajah; cat, pernis dan pernis menghapus komposisi; celak mata; cemerlang; cocoa butter untuk keperluan
kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes, parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up;
concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds
untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk penggunaan pribadi; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-
rempah; cuci buah dan sayuran; cuci masker; dandan; dandanan teater; darah teater; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik);
dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar
(Eye primer); dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; degreas, selain untuk digunakan dalam proses
pembuatan; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran
tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran
untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi;
deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk
ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; detergen untuk
menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen cucian; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring;
deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen
piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan
dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; deterjen
untuk tujuan pembersihan, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk
keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; deterjen, tissue
basah; diamantine [abrasif]; dupa; eau de parfum; eau de toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih
pori; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur;
emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah
untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; enamel kuku; esens kayu putih [minyak esensial];
esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi badian; esensi halus;
esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial];
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esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat
eterik]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; fumigasi dupa
untuk kamar wewangian; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam
mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gas bertekanan kaleng untuk
keperluan debu dan pembersihan; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau
memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan
untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan
kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel pasta gigi; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis; gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel
penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan
mousse rambut; gel setelah bercukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel
tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel
untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk
penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat;
gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel,
semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut
untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir cucian; glasir pati untuk
keperluan binatu; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter tubuh; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi
dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk
pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan
dengan sediaan kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen peroksida
untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan
listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krem untuk
mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas; kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan
pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih
kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi
untuk debu; kain diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau
pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih; kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup,
kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan;
kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih;
kapur sirih; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; karbida logam [abrasive]; kaset untuk membubuhkan
wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki
yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk
digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kertas abrasif; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk
mengasah pensil gambar; kertas gelas; kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari
fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang
terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona
mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah;
komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres
mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner
rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk
anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik
untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut;
kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan
perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim; krim after-shave
(non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-
penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak
mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur;
krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh;
krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin
untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan
dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan
tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit;
krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan
tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya;
krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik;
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krim kutikula; krim malam; krim malam [kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-
obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat
menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab
setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim
pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim
penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang
bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala
tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis;
krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan
boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim
tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim
tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit;
krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit;
krim tubuh; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk
mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non
medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan
kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak,
lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kristal
mandi, bukan untuk keperluan medis; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku buatan dari logam mulia; kuku jari kaki
palsu; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; kutek kuku;
lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; lem ikatan potongan
rambut; lem untuk menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lembaran binatu untuk penghilang noda
warna; lilin bahan kulit; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin carnauba polishing untuk penggunaan
mobil; lilin kumis; lilin lantai; lilin mobil; lilin obat menghilangkan rambut; lilin pembuat sepatu; lilin pemoles; lilin penata rambut;
lilin penjahit; lilin penjahit dan tukang sepatu; lilin pijat, selain untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin tukang
sepatu; lilin untuk keperluan kecantikan; lilin untuk lantai parket; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk
kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan
untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk
rambut; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit
wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion
susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk
perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung
obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah
berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan
mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-
penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk
mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-
obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih
kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk
wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan
penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion
rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari
untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik;
lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up
bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up
mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim;
make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan
rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk
perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak
mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker
kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk
penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik;
masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker
pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan
rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang
minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk
perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang;
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masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; media ledakan untuk digunakan dalam pembersihan
permukaan; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan
bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan kapur; membersihkan pelarut, selain untuk
digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun
tanaman; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan;
memijat minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk membersihkan; menggiling foil;
menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik wajah; mint untuk wewangian; minyak
Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik
untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik;
minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak
esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai
pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan
dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk
digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak
esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal
dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak kasturi [wewangian]; minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik;
minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak lavender; minyak lavender untuk penggunaan
kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan
garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak
mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak
memperbaiki rambut; minyak non-obat; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab
untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak
penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak
perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak pohon teh; minyak
rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah
matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau;
minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak
untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian
rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan
aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk
kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse
dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit; mousse perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik];
mousses menjadi alat bantu penata rambut; musk alami; musk sintetis; mutiara mandi; mutiara mandi untuk keperluan
kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan
obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat untuk hewan peliharaan; obat kumur, bukan untuk
keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar
[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket
kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan
sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; palet pengkilap bibir; palet perona mata; parfum;
parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan
air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir
untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi
dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta
kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi; pasta styling untuk rambut; pasta untuk
mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pati cucian; pati untuk keperluan binatu; pelarut pembersih, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembab;
pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion
dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan;
pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab
wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelembut kain; pelembut kain untuk
penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari
(kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk
wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pelunak kutikula; pembentuk garis bibir;
pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbentuk krim;
pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih dinding ban;
pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih
karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih rem;
pembersih rumah tangga; pembersih saluran alkali dalam bentuk padat; pembersih saluran enzimatik; pembersih saluran
kaustik; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk
cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel; pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan
pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik;
pembersih sepatu (sediaan); pembersih tangan; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki
sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih
vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan
dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk
keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan
abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut
untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir;
pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena;
pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut; pemutih selakangan; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor
untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut; pencuci muka; pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi;
pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk
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bubuk; pencucian cucian; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen;
pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak
mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor
enamel kuku; penghapus riasan; pengharum ruangan; penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang
dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku; penghilang kapur; penghilang lem [selain untuk keperluan
industri]; penghilang lemak; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan]; penghilang limescale; penghilang noda; penghilang noda
hewan peliharaan; penghilang pernis; penghilang riasan mata; penghitam alis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau
rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil
make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel
untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyedap untuk minuman
[minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara
disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab;
penyemprot tubuh; peralatan mandi tanpa obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa
makanan disiapkan dari minyak esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa
menjadi minyak esensial, untuk tembakau; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan
rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu
mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk kelopak mata ganda; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku
palsu; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan
kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan
kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan
kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow
glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik;
persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara
disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut;
pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna janggut; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut;
pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna untuk keperluan toilet; pewarna-pewarna rambut;
pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles dan krim untuk logam; poles
gigitiruan; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades
untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci
untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat
kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku
[kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan
perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan
yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala;
produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat wajah; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk pelindung
matahari (kosmetik); produk pembersih rumah tangga; produk pembersih untuk tujuan pembersihan; produk pemutih
(kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
kulit kosmetik; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner;
produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan
kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk
perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; produk yang tidak mengandung obat
untuk penggunaan higienis mulut; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; ramuan mandi, bukan untuk tujuan
medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; rias wajah;
riasan mata; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma;
sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair
untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang
digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur;
sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk
manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun
mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir;
sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak
mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair,
padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun
untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga;
sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sachet aroma untuk bantal
mata; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; sachet
wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa
obat; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo;
sampo dan kondisioner; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan
peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo rambut 3-in-1; sampo tanpa obat;
sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner;
sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub kaki;
scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan
untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah
dan tubuh; scrub wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan
untuk mencuci tangan; sediaan  untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan
antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah
tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan
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berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan
untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian
dan pemutihan; sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan
dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan
degreasing dan abrasif; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung
obat-obatan]; sediaan degreasing; sediaan degreasing dengan basis pelarut; sediaan degreasing untuk keperluan rumah
tangga; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan dry-cleaning;
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi
[parfum]; sediaan furbishing; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan
peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight];
sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik
perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat
untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan
kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi;
sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan
kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan
kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika
untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik;
sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa
tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi
mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan; sediaan mandi,
bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah
tangga; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan menghapus
pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan
kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan matahari;
sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pelindung
matahari kosmetik; sediaan pembersih badan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih
peralatan rumah tangga; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan
pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit;
sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok;
sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada
tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk
ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk
kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk
membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan
pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan untuk
bahan kulit; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan pemutihan gigi;
sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan pencucian dan
pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengasah; sediaan pengasahan; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan pengeritingan
rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang lemak untuk
tujuan pembersihan; sediaan penghilang pernis; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang
warna untuk rambut; sediaan penguatan kuku; sediaan pengupasan lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan
sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan
bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa
obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit
[kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat;
sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan
kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan
perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan
perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan
matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan
peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut;
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan
perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan
untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan
kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan perendaman cucian; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan
pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan
phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan pra-perendaman; sediaan rambut
santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan
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sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan
kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar
mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan
kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan
untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan
untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan
rambut; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membersihkan,
merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka blokir
pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk memperbaiki
dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan
sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk menghilangkan warna
rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan
dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen;
sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan
hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk
perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi
(toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal
rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada
bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan yang tidak mengandung obat untuk bercukur; sediaan yang tidak
mengandung obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan setelah
bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat
kulit; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse,
untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok
dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan
rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan
untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-
sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan perawatan gigi; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar
mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan  dan  mencuci; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat
untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir boot; semir dan lilin
sepatu; semir furnitur; semir gigi; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur
dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum
untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kamar beraroma; semprotan kulit topikal
untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan mulut tanpa
obat; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan
penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma;
semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; senyawa buffing; senyawa
penggosok lantai; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk basma; serbuk gosok
untuk tujuan umum; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan;
serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik);
serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin
dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; shampo dan kondisioner hewan
peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan
peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat];
shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH
netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; soda pemutih; soda soda; solusi gerusan; solusi pembersih lensa
kacamata; solusi pengeritingan dingin; stik untuk menyebarkan aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh;
strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip napas menyegarkan; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta
gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; styling mousse; sulingan herbal; sulingan tanaman;
sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu
almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah
bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan
toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu
setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah
dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya
tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat;
tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan
kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi;
tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato
sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak
esensial]; terpentin untuk mengalami degreasing; texturizers kulit; tips kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi;
tiriskan sediaan pembersihan; tiriskan sediaan pemblokiran; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk
wajah tidak mengandung obat; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi
sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi
untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan
kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu
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diresapi dengan sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu
diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu
diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan
piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah
direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai
diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia
pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk
digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau
losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan
kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik;
tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan
kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara
bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku buatan; vanillin sintetis [wewangian]; wajah
berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna alis dalam bentuk
pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna menjalankan lembar cucian pencegahan; warna pipi; warna rambut;
wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan
wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan dalam
pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi;
wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi untuk pembersihan; zat pelembut
untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 22:32:11
540   EtiketJID2022085635

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN. P JAYAKARTA NO 8 / G.3 A RT 007 RW 001, PINANGSIA, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11110

DEWI CHANDRANEGARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMRTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH MAROON DAN KUNING EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-

kue; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan minuman;
Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman
untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa penyediaan kopi untuk kantor; katering untuk penyediaan makanan
dan minuman; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); penyediaan makanan yang dibawa
pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:
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210
220
320

27/10/2022 22:33:48
540   EtiketJID2022085636

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kembar Timur IV No.28, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40254

Dewi Tirta Ayu Mas

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fevrierstore
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Fevrierstore = Toko Yang berdiri di Bulan Februari
591 Uraian Warna : Huruf warna Gradasi Gold (Emas), dengan Background warna Krem agak Salem
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris

lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata,
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kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko eceran; Jasa toko
eceran secara online; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas
punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko
ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi elektronik, buku,
film, musik, video, dan program TV; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit
kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; jasa periklanan dan promosi
di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa toko retail secara online yang
berhubungan dengan kosmetik; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; layanan iklan
digital; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan promosi; layanan ritel yang berkaitan dengan permen; layanan toko
ritel menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan mainan; layanan toko ritel menampilkan peralatan
olahraga; layanan toko ritel menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel
menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel
menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang
cetakan; layanan toko ritel online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan olahraga;
layanan toko ritel online yang menampilkan perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan permainan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat
diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; layanan toko ritel
yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan, peralatan
telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak komputer,
dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; memberikan informasi konsumen yang berkaitan dengan
barang dan jasa; pemasaran; promosi acara hiburan; promosi acara khusus; Jasa toko eceran secara online; Layanan toko
ritel online; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Toko Grosir Elektronik; layanan
perdagangan elektronik; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online;
layanan toko ritel dan toko grosir; toko online; toko ritel online dalam bidang pakaian===
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK GRAND BOUTIQUE CENTER BLOK B NOMOR 8, Desa/Kelurahan
Ancol, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos:
14430, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14430

PT. CHERISH VISION ONE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nadia Maulida S.H.
Jl. AMD Manunggal V No. 63, Petukangan Utara, Jakarta   Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LES VOUGEOT + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===ASKOT; Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan

pada jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal
selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Alat penutup telinga; Ampu (Tutup Kepala); Anklet [kaus kaki];
Atasan sebagai pakaian; BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos
kaki; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat
kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak;
Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim;
Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju
lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal gaya Jepang;
Baklak; Balaclava; Bandana anak-anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak
(bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari
pakaian); Barang-barang pakaian olahraga; Baru (Rompi); Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Bedong;
Blues; Blus jumbo (pakaian); Bodysuit; Bra yoga; Bretel [suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana
Care Cine; Busana Muslim; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket,
selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Caping; Cawek (Ikat
Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk
kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana joging; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana
ketat yoga; Celana korduroi; Celana olahraga; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang
denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang
dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika;
Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin;
Cimata (Pakaian Adat); Color; Cukin; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster anak-anak; Daster
menyusui; Daster tidur; Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Dungaree; Espadrilles; Flashes (pakaian);
G-string; Gamis pria; Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Gesper; Girdle sebagai pakaian dasar; Gurita (Korset);
Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat
kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Iket; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket Jeans; Jaket
anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing;
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Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat
dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket
windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen
Serebet; Jas anak-anak; Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi berkerudung; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat
tidur; Jube; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kain yang diikatkan di
pergelangan tangan sebagai pakaian; Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kancut; Kaos Promosi; Kaos anak-anak;
Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo
(lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki
setinggi lutut; Kaus pakaian; Kebaya; Kelom; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerah polo; Keredong; Kerudung
kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan
jaket untuk dipakai saat musim hujan; Kopiah; Kostum Halloween dan kostum topeng; Kostum untuk digunakan dalam industri
hiburan; Syal; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan
peran; pakaian renang; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sarung tangan; Kostum
untuk digunakan dalam industri hiburan; Kulit bagian atas sepatu; Kulot; Kun (Rok Bagian Bawah); Kutang nenek; Lambak
(Sarung); Lang Leang; Lapisan-lapisan; Legging yang dilapisi lilin; Legging yoga; Lis untuk alas kaki; Liskol; List untuk alas
kaki; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mantel; Mantel kulit panjang; Mantel tahan dingin; Mantel wol; Mantel yang
dilapisi lilin; Mantel yang terbuat dari bahan berlapis; Masker penutup mata untuk tidur; Masker untuk bermain ski [pakaian];
Masker wajah (pakaian); Masker wajah [busana pakaian]; Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Mukena; Oroba Si Oli
(Pakaian Adat); Oto sepakbola Amerika; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan
[pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian
Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga;
Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian
air untuk ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan,
celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian
renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-
shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang,
tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam
dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek;
Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi
untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian joging; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits);
Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar
dan berkemah; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk
olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan
air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian
training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi
olahraga kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian
yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk
tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup
kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang,
bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt,
rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian,
yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang,
celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian,
yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets
basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey,
celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan,
atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi
bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah
mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi
renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk
pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pashmina; Peci; Pelindung kaki (dilapisi lilin); Pelindung mata sebagai tutup
kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian);
Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos
kaki; Penghangat badan yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat dari bahan berlapis; Penghangat kaki; Penghangat
telinga; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup
kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Penutup telinga; Penyerap yang dikenakan
di leher; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam
untuk alas kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pici (Kopiah); Pici Akar Bahar; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pita
penahan keringat saat berolahraga; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rias Gede; Rok Jeans; Rok Luar;
Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Romper; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat
dari bahan berlapis; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking; Sadariah (Oakaian
Adat Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung batik; Sarung pelekat;
Sarung printing; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan
dalam berjari; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan
tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun
tradisional; Selempang; Selempang pastor; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut; Selubung kaki; Sepatu
Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut
dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga
atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet
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yang tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat Pinggang); Setelan pakaian main;
Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Soder (Selendang Tari); Sol bagian dalam; Sol karet;
Sol sepatu; Songkok (Peci); Songkok Bodor; Stoking; Surban; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater
berkerah tinggi tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; Sweater lengan panjang tanpa kancing yang dimasukkan
melalui kepala; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Sweater tanpa lengan tanpa kancing yang
dimasukkan melalui kepala; Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal Serbaguna; Syal
penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt;
T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek;
T-shirt printing; T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat
penutup kaki; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Taloe Ki Ieng
Patah Sikureueng (Tali Pinggang); Tatakan air liur dari kain; Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup Kepala);
Teralai Betawi (Penutup Dada Berupa Kain Bertahta Emas); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris
Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi
pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin;
Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung
kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo (pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi
listrik; Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus
untuk olahraga; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk
bersepeda yang memiliki perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk
anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan
wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk
olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu,
sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu
keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu;
alb; artikel pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; ascots; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan [pakaian];
atasan [pakaian] rugby; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung;
atasan berleher tinggi; atasan bersalin; atasan dan bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik untuk yoga;
atasan dengan gantungan; atasan olahraga; atasan polo rajutan; atasan rajut; atasan tenis; atasan untuk anak-anak; atasan
untuk bersepeda; atasan untuk pria; atasan untuk wanita; atasan yoga; babushkas [selendang kepala]; baeja [rompi tradisional
Korea untuk wanita]; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu;
bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar,
sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan
kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim;
baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat;
baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju militer; baju olah raga; baju
olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang
one-piece; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa;
baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; balaclava ski; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band
bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando; bando [pakaian];
bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan
penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-
barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; bawahan sebagai pakaian; beanies;
beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blangkon; blazer; blazer [pakaian bisnis];
blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek
batik; blus militer; boas [kalung]; bodices [pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits
untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria; bodysuits untuk wanita; bolero; boot bagian atasnya; bootee (sepatu bayi wol);
booties; booties bayi; booties untuk di pantai; booties untuk gym; booties untuk mendaki; booties untuk yoga; bra; bra bersalin;
bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel; bretel
[suspender] untuk pakaian; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; busana santai; cadar; cagoule;
camiknickers; camisette; capris denim; cardigan; celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana
balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda;
celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana
dalam; celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang
digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana
haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana
kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana
ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer; celana
olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian;
celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana
panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk
orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang
menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian];
celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana
pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek
empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat;
celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana
pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana
pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria;
celana pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik;
celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana
stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur; celana
trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk
wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek; celemek [pakaian]; celemek kertas;
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celemek plastik; chasubles; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi
dengan penutup telinga]; cinchers pinggang; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets; cravat; dalaman jilbab;
dasar baselayer; dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; daster; datejime [string memperketat untuk
kimono]; datemaki [bungkus sabuk untuk kimono]; dickeys [bagian depan baju]; durumagi [Mantel Korea]; earbands [pakaian];
fedoras; flat balet [sepatu flat]; footmuffs, tidak dipanaskan dengan listrik; foulards [artikel pakaian]; gabardin; gabardines
[pakaian]; gamis; garter pengantin; gaucho; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim;
gaun ganti; gaun jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun
pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun
tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaun wanita; gaun yang terbuat
dari kulit; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya
Jepang]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian];
gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian
renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hak untuk
sepatu; hakama [rok lipit untuk kimono formal]; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional
Korea]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono]; haori [mantel pendek untuk kimono]; haori-himo [pengencang tali untuk
haori]; headwear rekreasi; helm liner [hiasan kepala]; hidup [kimono penuh-panjang]; hiyori-geta [bakiak kayu rendah];
hoodies; ikat pergelangan tangan; ikat pinggang; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat
pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; ikatan bolo; ikatan bolo
dengan ujung logam mulia; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket
berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air;
jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian);
jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket
lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan;
jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut;
jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket
tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor;
jaket wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk
kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi  sepak bola; jaket,
sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas
hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas mandi; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas pria; jas serikat; jas snowboard; jas
taekwondo; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jeans biru;
jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki
kerja berujung Jepang]; jilbab; jubah; jubah bulu; jubah bulu tiruan; jubah hujan; jubah mandi; jubah paduan suara; jubah
pembaptisan; jubah penata rambut; jubah sampo; jubah untuk digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur; juban [kaus
untuk kimono]; jumper yoga; jumpsuit; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kain luaran; kain oto untuk anak-
anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kamisol;
kancing untuk sepatu bola; kantong untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki
panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain
untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria;
kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos
singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja
yang menyerap keringat; kapten; karet [alas kaki]; katok; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki;
kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan
stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan kaki;
kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus
kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus
lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kaus sepak bola; kaus tanpa lengan; kaus
tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kebaya batik (pakaian); kelengkapan logam
untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka;
kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing;
kemeja kasual; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga
kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai
dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kemko; kepala
membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas; kerah untuk gaun; kerudung; kerudung [pakaian];
ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi
[pakaian]; korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam;
koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum Halloween; kostum Halloween dan topeng
yang dijual berhubungan dengannya; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang; kostum renang dilengkapi dengan bra cup;
kostum tari; kostum teater; kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk
digunakan dalam permainan peran; kotak kaki; kotak saku; kuk baju; kurta (pakaian); kutang wanita; lacak jaket; lapisan dalam
sepatu bot salju; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging
[penghangat kaki]; legging bersalin; legging capri; legging menjadi celana panjang; legging pelangsing anti-selulit; lidah atau
tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; linen tubuh [garmen]; lingerie; lingerie bersalin; lis
pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; mackintosh;
magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mankini; manset;
manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel
[pakaian]; mantel berat; mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu; mantel denim; mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit
domba; mantel laboratorium; mantel militer; mantel musim dingin; mantel olahraga; mantel pagi; mantel panjang; mantel
pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol;
mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah
musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri
campuran atau bergulat; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; menjalankan jas; miters [topi];
mokasin; monokini; muffler [syal leher]; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki [jubah tidur Jepang]; nuisette; obi [band selempang
untuk kimono]; obiage [bustle holder bands for obi]; obiage-shin [kesibukan obi-simpul]; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan
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dari kertas; oto sepakbola; oto, berlengan, bukan dari kertas; oto, bukan dari kain atau kertas; oto, bukan dari kertas; overall;
overall bib; overall bib untuk berburu; overall kerja; overall perawat; overshirts; overtrouser; pakaian; pakaian (jaket)
memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu; pakaian atletik; pakaian basah untuk
berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air;
pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian
bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk
bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]);
pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam
kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria;
pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi;
pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk
olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit;
pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal;
pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir;
pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian
khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi;
pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen;
pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak
perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis
kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian
mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga;
pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki;
pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar;
pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun
rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian
renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk
pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur
salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet;
pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian
tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun;
pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk
digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi;
pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki;
pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk
berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk
olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk
senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di
tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket,
jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall),
piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki,
pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian
renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan
windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian
yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas
celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup
kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau
neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian
dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-
shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paku golf; pantalon;
para penyeberang memancing; paramentos [pakaian]; parcu; parka; pelaut; pelerine; pelindung kaki; pelindung kaki (celana);
pelindung matahari [headwear]; pelindung ruam termal; pelindung ruam termal untuk aerobik aqua; pelindung tumit untuk
sepatu; pelisses; pengantin pengantin wanita; penghangat kaki  (pakaian); penghangat leher; penghangat lengan [pakaian];
penghangat lutut [pakaian]; penghangat tangan [sarung tangan tanpa jari]; penghangat tubuh; penghangatan untuk kaki;
pengikat kaus kaki; penguat untuk sepatu; penjaga ruam; penjaga ruam untuk berselancar; penjaga ruam untuk olahraga air;
penjaga ruam untuk perlindungan sinar matahari; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup
kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup
sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari
alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis; penutup untuk tabi; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan
medis atau sanitasi; penyangga kayu untuk bakiak gaya Jepang; penyangga pakaian; peralatan cuaca busuk; perangkat non-
tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk
booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot;
perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya Jepang;
perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk
anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; plimsolls; pompa [alas kaki]; ponco; ponco
hujan; pullover berkerudung; pullover bulu; pullover dari bulu domba; puncak jogging; puncak pemanasan; puncak tabung;
puncak topi; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte; rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola
Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok
[pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok
tenis; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit;
rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan angin; ruan; sabuk;
sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk untuk pria;
sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari
kulit imitasi; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal; sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu
pantai; sandal dansa; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal
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kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai;
sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal
untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung tangan; sarung tangan
[pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif
yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan kamuflase; sarung
tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian;
sarung tangan militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda;
sarung tangan ski; sarung tangan snowboard; sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun
rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor;
sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selempang; selempang untuk dipakai; selendang
[pakaian]; selendang sebagai pakaian; selendang untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal; sendal flip-flop; sepatu;
sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu
atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan;
sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu
boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk
industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis
dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk
memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu
bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot
wellington [wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat;
sepatu bot yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa;
sepatu dansa ballroom; sepatu dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan
tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas
kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk
stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging;
sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas
digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu
kulit domba; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu
luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat
tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin
wanita; sepatu perawatan; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju;
sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres;
sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan
lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota;
sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita;
sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang
memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang terbuat dari kulit asli; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga;
seragam; seragam aikido; seragam atletik; seragam baseball; seragam judo; seragam karate; seragam olahraga; seragam
perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri; seragam taekwondo; seragam untuk olahraga tempur; seragam-seragam
hotel; serape; set pendek [pakaian]; setelan angin; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk
wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan ketel; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang
longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan; setelan rok; setelan untuk aktifitas luar ruangan musim dingin; setelan
untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk olah raga; setengah boot; shift [pakaian]; shortalls; singlet; singlet
olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sisipan tumit; skort denim; slip  pakaian dalam; slip ukuran penuh;
slipovers; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik
timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya
Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; sorban; sriwal (pakaian); steel-capped shoes;
stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking tubuh; stola; stola bulu tiruan; suge-gasa [topi topi];
sundresses; sunsuits; suspender [bretel]; suspender kaus kaki; suspender militer; suspender stocking; sweatbands;
sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan
jilbab; syal dari bulu; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko;
syal wol; syal yang melingkar di leher; tabard; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali kaki
untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali pengikat untuk bakiak kayu gaya Jepang; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian];
tams; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tank top untuk olahraga; tankinis; tapak alas kaki dijual sebagai
komponen alas kaki; tas boot snowboard; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu
golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus diadaptasi untuk sepatu
sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas khusus disesuaikan
untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak
bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; terompah; thobes [jubah tradisional]; tips untuk alas kaki; togas; topi;
topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi dan peci;
topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil; topi kertas
[pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga;
topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan;
topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk
bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; trainer (alas kaki);
tubuh [pakaian]; tubuh kayu untuk bakiak gaya Jepang; tukang cukur smock; tuksedo; tumit timbul dari karet atau dari bahan
plastik; tunik; tuques; turban; turtleneck; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit;
tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu,
topi, topi memuncak, dan topi rajutan; tutus; twinset; unitard; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot yang terbuat dari
bahan wol felt]; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala); visor menjadi headwear; waraji [Alas kaki Jepang terbuat dari
jerami]; wimples; wimples (pakaian); zori [sandal gaya Jepang]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 22:38:44
540   EtiketDID2022085638

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jalan abadi no 57 A LK VII kel indra kasih, Kota Medan, Sumatera Utara
ramses dolok saribu

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Miyana Beaute
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aftershave; Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas

besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Baby soaps; Bahan
kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau
kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Balsam bayi (lilin lebah) tidak
mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata
mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Batang kondisioner; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik;
Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Belau cucian; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi
bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat; Bunga Rampe; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci
wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat  untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan atau zat
pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih saluran
bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat pembersih
sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk membersihkan
komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk membersihkan tar jalan, getah pohon, dan serangga membandel
pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu
kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat;
Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium; Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk
pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak
mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian;
Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca mobil; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen bayi; Deterjen binatu
untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry
dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser
pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; Eksfoliator; Ekstrak herbal
topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Esensi untuk keperluan
kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis Mata (Eye liner); Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona
Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk
penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik;
krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara;
masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung
untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk
perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan
kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap;
wewangian; Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing
(kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur
untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan shower
bukan untuk keperluan medis; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Gincu; Highlighter; Highlighter badan
kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik);
Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Isi
ulang untuk dispenser pengharum ruangan listrik; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain
Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain penyeka [perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan
kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kertas
tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kolonye; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik
berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik
perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk
perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem
Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion
perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak;
Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan
[Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim
matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim
pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim
rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur;
Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim
untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim
wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat
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untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa
cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lak rambut;
Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak
mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk
pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan, ban, cakram dan roda abrasif; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan minyak wajah;
Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion
anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam;
Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan
merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan
kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai
setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion
daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-
violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Make up remover gel; Make up remover krim; Maker wajah
(Kosmetik); Malam pembuat sepatu; Malam tukang sepatu; Malam untuk kulit; Malam untuk sepatu; Maskara; Masker
(kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk
kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker
wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak;
Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk keperluan dapur (pembersihan); Minyak bayi; Minyak essensial;
Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan
kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk mandi, garam untuk mandi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu
sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan
semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Mousse (busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur;
Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh
yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur;
Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik;
Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi;
Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian; Pelet (Minyak); Pelicin pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca
mobil; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih
kaca; Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up;
Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih
untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi
berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada
rambut; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit
(poles); Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap
body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba guna (semir ban); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada
kain; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari
pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Perangkat dan set hadiah
yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan
sediaan perawatan rambut; Perasa makanan atau minuman menjadi minyak esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial];
Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata;
Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan
penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi
untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih
lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan
kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-
obat untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk
penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih
kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian;
Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun
Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair
badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik;
Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan;
Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair;
Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan
pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa
untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan
buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dan
bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan;
Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian);
Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku;
Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran
(shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah;
Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan mandi;
Sediaan mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit;
Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih
pribadi; Sediaan pembersih untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga;
Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung
obat); Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain
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untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan
atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk
keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan
kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk
keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan
perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk
rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan peredam cucian; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian;
Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk
tangan; Sediaan sebelum bercukur; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk
membuang lemak; Sediaan setelah bercukur; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan
penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toilet tidak mengandung obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk
keperluan pembersihan; Sediaan untuk mandi dan mandi; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut;
Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan
untuk membersihkan saluran pipa; Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari;
Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan
untuk menghilangkan kerak air untuk kebutuhan rumah tangga; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk
mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi;
Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan
rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar
matahari non-medis; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk
mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir sepatu bot; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
Semprotan pembersih karpet; Semprotan untuk keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum
Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum
leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik;
Shampo berbentuk batangan; Sipat; Sipat (Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut;
Spray wajah (kosmetik); Standar pelembut kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit;
Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan
pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik); Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi;
Tisu deodoran; Tisu diresapi sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap
untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-
wangian; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan dalam kaleng untuk
tujuan pembersihan dan penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing (malam pemoles);
Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh,
larutan pelembab untuk kulit; Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat untuk menurunkan
kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri; abu vulkanik untuk dibersihkan; aditif
cucian; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air bunga jeruk [sulingan
herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar [sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang mengandung
minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen];
amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil gambar; amril; anti keringat; anti keringat
(pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aplikator semir sepatu yang mengandung semir sepatu; aroma diffuser
buluh udara; aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak mengandung
obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk
keperluan rumah tangga [binatu]; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan
pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan untuk
digunakan dalam pembersihan ledakan; bahan-bahan  untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi
tubuh; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi
tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor; balm cukur; balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-
medis untuk rambut; balsam rambut; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa
balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan
medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan
kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan
sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet
articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat;
batu apung; batu apung buatan; batu apung untuk digunakan pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur
[astringen]; batu keramik beraroma; batu pemulih kaki; batu penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles;
bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna
yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak kosmetik; bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur;
bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah
longgar; benzine penghilang noda; berkumur, bukan untuk tujuan medis; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi;
bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; blau cuci; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom
mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi;
bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan
lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi tanpa obat; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh;
bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk
pemoles; bubuk pencuci rambut; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk
wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa cukur; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan
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wajah; busa untuk digunakan di mandi pancuran (shower); busa untuk mandi berendam dan pancuran; butiran pembersih
wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan;
cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk
lensa kamera; cairan pencuci; cairan penghapus kutek; cairan penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari
perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk
mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok
elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak
tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih injector; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat krom; cat kuku; cat
kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat sediaan pengupasan; cat tubuh untuk keperluan
kosmetik; cat wajah; cat, pernis dan pernis menghapus komposisi; celak mata; cemerlang; cocoa butter untuk keperluan
kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes, parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up;
concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds
untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk penggunaan pribadi; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-
rempah; cuci buah dan sayuran; cuci masker; dandan; dandanan teater; darah teater; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik);
dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar
(Eye primer); dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; degreas, selain untuk digunakan dalam proses
pembuatan; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran
tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran
untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi;
deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk
ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; detergen untuk
menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen cucian; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring;
deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen
piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan
dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; deterjen
untuk tujuan pembersihan, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk
keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; deterjen, tissue
basah; diamantine [abrasif]; dupa; eau de parfum; eau de toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih
pori; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur;
emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah
untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; enamel kuku; esens kayu putih [minyak esensial];
esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi badian; esensi halus;
esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial];
esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat
eterik]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; fumigasi dupa
untuk kamar wewangian; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam
mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gas bertekanan kaleng untuk
keperluan debu dan pembersihan; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau
memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan
untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan
kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel pasta gigi; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis; gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel
penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan
mousse rambut; gel setelah bercukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel
tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel
untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk
penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat;
gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel,
semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut
untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir cucian; glasir pati untuk
keperluan binatu; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter tubuh; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi
dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk
pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan
dengan sediaan kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen peroksida
untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan
listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krem untuk
mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas; kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan
pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih
kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi
untuk debu; kain diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau
pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih; kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup,
kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan;
kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih;
kapur sirih; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; karbida logam [abrasive]; kaset untuk membubuhkan
wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki
yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk
digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kertas abrasif; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk
mengasah pensil gambar; kertas gelas; kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari
fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang
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terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona
mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah;
komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres
mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner
rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk
anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik
untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut;
kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan
perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim; krim after-shave
(non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-
penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak
mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur;
krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh;
krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin
untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan
dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan
tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit;
krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan
tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya;
krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik;
krim kutikula; krim malam; krim malam [kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-
obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat
menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab
setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim
pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim
penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang
bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala
tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis;
krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan
boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim
tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim
tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit;
krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit;
krim tubuh; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk
mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non
medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan
kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak,
lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kristal
mandi, bukan untuk keperluan medis; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku buatan dari logam mulia; kuku jari kaki
palsu; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; kutek kuku;
lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; lem ikatan potongan
rambut; lem untuk menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lembaran binatu untuk penghilang noda
warna; lilin bahan kulit; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin carnauba polishing untuk penggunaan
mobil; lilin kumis; lilin lantai; lilin mobil; lilin obat menghilangkan rambut; lilin pembuat sepatu; lilin pemoles; lilin penata rambut;
lilin penjahit; lilin penjahit dan tukang sepatu; lilin pijat, selain untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin tukang
sepatu; lilin untuk keperluan kecantikan; lilin untuk lantai parket; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk
kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan
untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk
rambut; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit
wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion
susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk
perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung
obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah
berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan
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mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-
penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk
mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-
obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih
kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk
wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan
penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion
rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari
untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik;
lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up
bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up
mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim;
make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan
rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk
perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak
mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker
kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk
penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik;
masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker
pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan
rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang
minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk
perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang;
masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; media ledakan untuk digunakan dalam pembersihan
permukaan; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan
bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan kapur; membersihkan pelarut, selain untuk
digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun
tanaman; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan;
memijat minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk membersihkan; menggiling foil;
menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik wajah; mint untuk wewangian; minyak
Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik
untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik;
minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak
esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai
pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan
dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk
digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak
esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal
dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak kasturi [wewangian]; minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik;
minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak lavender; minyak lavender untuk penggunaan
kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan
garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak
mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak
memperbaiki rambut; minyak non-obat; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab
untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak
penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak
perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak pohon teh; minyak
rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah
matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau;
minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak
untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian
rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan
aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk
kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse
dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit; mousse perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik];
mousses menjadi alat bantu penata rambut; musk alami; musk sintetis; mutiara mandi; mutiara mandi untuk keperluan
kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan
obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat untuk hewan peliharaan; obat kumur, bukan untuk
keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar
[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket
kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan
sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; palet pengkilap bibir; palet perona mata; parfum;
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parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan
air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir
untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi
dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta
kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi; pasta styling untuk rambut; pasta untuk
mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pati cucian; pati untuk keperluan binatu; pelarut pembersih, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembab;
pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion
dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan;
pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab
wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelembut kain; pelembut kain untuk
penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari
(kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk
wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pelunak kutikula; pembentuk garis bibir;
pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbentuk krim;
pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih dinding ban;
pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih
karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih rem;
pembersih rumah tangga; pembersih saluran alkali dalam bentuk padat; pembersih saluran enzimatik; pembersih saluran
kaustik; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk
cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel; pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan
pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik;
pembersih sepatu (sediaan); pembersih tangan; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki
sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih
vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan
dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk
keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan
abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut
untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir;
pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena;
pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut; pemutih selakangan; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor
untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut; pencuci muka; pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi;
pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk
bubuk; pencucian cucian; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen;
pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak
mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor
enamel kuku; penghapus riasan; pengharum ruangan; penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang
dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku; penghilang kapur; penghilang lem [selain untuk keperluan
industri]; penghilang lemak; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan]; penghilang limescale; penghilang noda; penghilang noda
hewan peliharaan; penghilang pernis; penghilang riasan mata; penghitam alis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau
rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil
make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel
untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyedap untuk minuman
[minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara
disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab;
penyemprot tubuh; peralatan mandi tanpa obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa
makanan disiapkan dari minyak esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa
menjadi minyak esensial, untuk tembakau; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan
rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu
mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk kelopak mata ganda; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku
palsu; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan
kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan
kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan
kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow
glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik;
persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara
disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut;
pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna janggut; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut;
pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna untuk keperluan toilet; pewarna-pewarna rambut;
pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles dan krim untuk logam; poles
gigitiruan; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades
untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci
untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat
kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku
[kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan
perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan
yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala;
produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat wajah; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk pelindung
matahari (kosmetik); produk pembersih rumah tangga; produk pembersih untuk tujuan pembersihan; produk pemutih
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(kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
kulit kosmetik; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner;
produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan
kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk
perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; produk yang tidak mengandung obat
untuk penggunaan higienis mulut; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; ramuan mandi, bukan untuk tujuan
medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; rias wajah;
riasan mata; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma;
sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair
untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang
digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur;
sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk
manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun
mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir;
sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak
mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair,
padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun
untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga;
sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sachet aroma untuk bantal
mata; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; sachet
wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa
obat; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo;
sampo dan kondisioner; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan
peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo rambut 3-in-1; sampo tanpa obat;
sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner;
sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub kaki;
scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan
untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah
dan tubuh; scrub wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan
untuk mencuci tangan; sediaan  untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan
antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah
tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan
berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan
untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian
dan pemutihan; sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan
dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan
degreasing dan abrasif; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung
obat-obatan]; sediaan degreasing; sediaan degreasing dengan basis pelarut; sediaan degreasing untuk keperluan rumah
tangga; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan dry-cleaning;
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi
[parfum]; sediaan furbishing; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan
peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight];
sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik
perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat
untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan
kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi;
sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan
kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan
kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika
untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik;
sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa
tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi
mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan; sediaan mandi,
bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah
tangga; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan menghapus
pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan
kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan matahari;
sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pelindung
matahari kosmetik; sediaan pembersih badan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih
peralatan rumah tangga; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan
pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit;
sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok;
sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada
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tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk
ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk
kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk
membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan
pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan untuk
bahan kulit; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan pemutihan gigi;
sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan pencucian dan
pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengasah; sediaan pengasahan; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan pengeritingan
rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang lemak untuk
tujuan pembersihan; sediaan penghilang pernis; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang
warna untuk rambut; sediaan penguatan kuku; sediaan pengupasan lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan
sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan
bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa
obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit
[kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat;
sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan
kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan
perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan
perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan
matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan
peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut;
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan
perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan
untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan
kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan perendaman cucian; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan
pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan
phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan pra-perendaman; sediaan rambut
santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan
sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan
kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar
mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan
kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan
untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan
untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan
rambut; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membersihkan,
merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka blokir
pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk memperbaiki
dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan
sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk menghilangkan warna
rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan
dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen;
sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan
hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk
perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi
(toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal
rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada
bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan yang tidak mengandung obat untuk bercukur; sediaan yang tidak
mengandung obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan setelah
bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat
kulit; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse,
untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok
dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan
rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan
untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-
sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan perawatan gigi; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar
mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan  dan  mencuci; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat
untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir boot; semir dan lilin
sepatu; semir furnitur; semir gigi; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur
dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum
untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kamar beraroma; semprotan kulit topikal
untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan mulut tanpa
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obat; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan
penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma;
semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; senyawa buffing; senyawa
penggosok lantai; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk basma; serbuk gosok
untuk tujuan umum; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan;
serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik);
serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin
dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; shampo dan kondisioner hewan
peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan
peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat];
shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH
netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; soda pemutih; soda soda; solusi gerusan; solusi pembersih lensa
kacamata; solusi pengeritingan dingin; stik untuk menyebarkan aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh;
strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip napas menyegarkan; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta
gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; styling mousse; sulingan herbal; sulingan tanaman;
sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu
almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah
bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan
toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu
setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah
dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya
tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat;
tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan
kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi;
tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato
sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak
esensial]; terpentin untuk mengalami degreasing; texturizers kulit; tips kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi;
tiriskan sediaan pembersihan; tiriskan sediaan pemblokiran; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk
wajah tidak mengandung obat; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi
sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi
untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan
kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu
diresapi dengan sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu
diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu
diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan
piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah
direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai
diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia
pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk
digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau
losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan
kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik;
tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan
kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara
bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku buatan; vanillin sintetis [wewangian]; wajah
berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna alis dalam bentuk
pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna menjalankan lembar cucian pencegahan; warna pipi; warna rambut;
wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan
wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan dalam
pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi;
wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi untuk pembersihan; zat pelembut
untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 22:40:15
540   EtiketDID2022085639

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. WINDSOR PARK BLOK III, RT/RW : 003/009., Kota Batam, Kepulauan Riau
JULIYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TWO SISTER STORIES
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : CERITA DUA SAUDARI
591 Uraian Warna : PINK DAN UNGU
511 Kelas Barang/Jasa : 3, 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; Balsem kecantikan; Balsem mata; Fondation yang lembut; Gel, minyak,

krim, losion, dan semprotan pembersih; Krim bernutrisi; Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelindung sinar
UV; Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion pelindung sinar UV; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Masker pelembab
kulit; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Parfum tubuh yang
disemprotkan; Parfum untuk bayi; Pelembab dari susu; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Serum
Peremajaan Kulit; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut;
Serum untuk keperluan kosmetik; bahan parfum dan perasa/aroma; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan
medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; balsem, selain untuk keperluan
medis; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk masker
tubuh; bubuk sabun; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; ekstrak bunga [parfum];
ekstrak untuk parfum; handuk pembersih kebersihan feminin; krim anti penuaan; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik;
krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah
dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kulit yang adil; krim mandi; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit; krim penghilang bulu; krim perlindungan rambut; krim rambut;
krim siang; krim tabir surya; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tubuh; krim tubuh beraroma;
krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk spa; krim wajah dan tubuh; krim wajah tidak mengandung obat; krim
wangi; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; losion dan krim untuk digunakan pada
kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk muka; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu untuk
perawatan kulit; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion dan
krim tubuh beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion mata; lotion tabir surya;
lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tangan; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit;
lotion untuk perawatan tubuh; lulur; masker kecantikan; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker lembar untuk
penggunaan kosmetik; masker mata; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk tubuh; masker pemutih
kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker scrub pemurnian mendalam; masker tubuh; masker
untuk membersihkan wajah; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion;
mint untuk wewangian; minyak kasturi [wewangian]; minyak parfum; minyak peppermint [wewangian]; parfum air wangi;
parfum cair; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan cologne; preparat kosmetik yang mengandung
kolagen; sabun batang; sabun beraroma; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cuci
tangan; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim tubuh; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau
gel; sachet parfum; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; scrub kaki; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan untuk kaki;
scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; semprotan deodoran feminin; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang
mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum mata; serum
pemutih (kosmetik); serum wajah; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi
atau losion kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial,
kosmetik, lotion rambut===
===Balsem untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan
stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman suplemen dari madu; Minuman untuk penambah gairah wanita dan
mengencangkan vagina mengandung obat; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan
berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Ramuan tradisional untuk kesehatan organ
kewanitaan; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk
bubuk atau sachet; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan
tanpa resep untuk manusia; Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan;
Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau;
Suplemen prebiotik; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan
mineral; acai powder, suplemen diet; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; antijamur vagina; antioksidan
[suplemen makanan]; antioksidan untuk suplemen gizi; balsem untuk keperluan farmasi; balsem yang mengandung obat;
energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk suplemen diet; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia;
jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan; kapsul ginseng untuk keperluan medis; kapsul pelangsing; kapsul
tambahan herbal pria; kolagen untuk keperluan medis; kolagen yang dapat dimakan; krim herbal untuk keperluan medis;
minuman bervitamin; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; pelembab vagina;
pelumas vagina; royal jelly [suplemen gizi]; sediaan multivitamin; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan
tubuh eksternal; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bubuk nutrisi; suplemen diet gandum; suplemen diet herbal; suplemen
diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet seng; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen gizi dalam
bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran;
suplemen gizi untuk manusia; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen kalsium; suplemen makanan
berbasis karbohidrat; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam
bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul,
bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen
makanan mineral; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen
makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi manusia (minyak); suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen protein
untuk manusia; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; tablet vitamin; teh
pelangsing untuk keperluan medis; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 22:47:18
540   EtiketDID2022085640

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Cilangkap, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13870

PT. Samudra Wiwaca Kusuma

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARMEAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Proten Daily Meal berarti makanan sehari-hari berprotein
591 Uraian Warna : Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet protein dan produk protein untuk

konsumsi manusia; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen makanan (supplement diet);
Suplemen-suplemen serat makanan diet; minuman suplemen diet; pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet
untuk keperluan medis; protein untuk suplemen diet; suplemen diet; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen diet
dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat kesehatan; suplemen diet herbal; suplemen diet spirulina;
suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk mengendalikan berat badan; suplemen diet, suplemen nutrisi
dan suplemen makanan; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 23:09:14
540   EtiketDID2022085641

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Matahari 8-12th Floor, Jl. Bulevar Palem Raya No. 7, Lippo Village,
Tangerang 15811, Indonesia, Kabupaten Tangerang, Banten

PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===ASKOT; Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan

pada jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal
selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Alat penutup telinga; Ampu (Tutup Kepala); Anklet [kaus kaki];
Atasan sebagai pakaian; BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos
kaki; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat
kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak;
Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Hangat; alas kaki; ikat pinggang
[pakaian]; kaos; kemeja; pakaian; penutup kepala; sepatu; topi; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju
hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan
pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Baklak; Balaclava; Bandana anak-
anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Bantalan
penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Barang-barang
pakaian olahraga; Baru (Rompi); Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Bedong; Blues; Blus jumbo
(pakaian); Bodysuit; Bra yoga; Bretel [suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana Care Cine; Busana
Muslim; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab,
pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Caping; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana;
Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk
traveling; Celana jeans; Celana joging; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana ketat yoga; Celana korduroi;
Celana olahraga; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana panjang
longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana
pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana pendek untuk
berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin; Cimata (Pakaian
Adat); Color; Cukin; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur;
Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Dungaree; Espadrilles; Flashes (pakaian); G-string; Gamis pria;
Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Gesper; Girdle sebagai pakaian dasar; Gurita (Korset); Hande-Hande (Ulos
Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala (pakaian);
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Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Iket; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket
bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket
tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis;
Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket windbreaker; Jaket wol;
Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen Serebet; Jas anak-anak;
Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi berkerudung; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Jube; Jumpsuit untuk
anak-anak; Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian;
Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kancut; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos
kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola
Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki setinggi lutut; Kaus pakaian; Kebaya;
Kelom; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerah polo; Keredong; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket;
Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan;
Kopiah; Kostum Halloween dan kostum topeng; Kostum untuk digunakan dalam industri hiburan; Syal; kostum untuk
digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; pakaian renang;
pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sarung tangan; Kostum untuk digunakan dalam
industri hiburan; Kulit bagian atas sepatu; Kulot; Kun (Rok Bagian Bawah); Kutang nenek; Lambak (Sarung); Lang Leang;
Lapisan-lapisan; Legging yang dilapisi lilin; Legging yoga; Lis untuk alas kaki; Liskol; List untuk alas kaki; Manset untuk lengan
kemejas (pakaian); Mantel; Mantel kulit panjang; Mantel tahan dingin; Mantel wol; Mantel yang dilapisi lilin; Mantel yang
terbuat dari bahan berlapis; Masker penutup mata untuk tidur; Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian);
Masker wajah [busana pakaian]; Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Mukena; Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Oto
sepakbola Amerika; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian
Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga;
Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian
Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam
air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek,
pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi;
Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan
panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi,
beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan
kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas
(bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan
anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian joging; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk
perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah;
Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga;
Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air;
Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training;
Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga
kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang
dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh
pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala;
Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas
kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus,
rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan;
Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai
pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam,
pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga,
dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet
pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan,
pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan,
kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana
panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur;
Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari
kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana
pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju
tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini,
tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian,
yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets
basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey,
celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan,
atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi
bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah
mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi
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renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk
pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pashmina; Peci; Pelindung kaki (dilapisi lilin); Pelindung mata sebagai tutup
kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian);
Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos
kaki; Penghangat badan yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat dari bahan berlapis; Penghangat kaki; Penghangat
telinga; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup
kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Penutup telinga; Penyerap yang dikenakan
di leher; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam
untuk alas kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pici (Kopiah); Pici Akar Bahar; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pita
penahan keringat saat berolahraga; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rias Gede; Rok Jeans; Rok Luar;
Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Romper; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat
dari bahan berlapis; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking; Sadariah (Oakaian
Adat Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung batik; Sarung pelekat;
Sarung printing; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan
dalam berjari; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan
tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun
tradisional; Selempang; Selempang pastor; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut; Selubung kaki; Sepatu
Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut
dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga
atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet
yang tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat Pinggang); Setelan pakaian main;
Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Soder (Selendang Tari); Sol bagian dalam; Sol karet;
Sol sepatu; Songkok (Peci); Songkok Bodor; Stoking; Surban; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater
berkerah tinggi tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; Sweater lengan panjang tanpa kancing yang dimasukkan
melalui kepala; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Sweater tanpa lengan tanpa kancing yang
dimasukkan melalui kepala; Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal Serbaguna; Syal
penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt;
T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek;
T-shirt printing; T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat
penutup kaki; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Taloe Ki Ieng
Patah Sikureueng (Tali Pinggang); Tatakan air liur dari kain; Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup Kepala);
Teralai Betawi (Penutup Dada Berupa Kain Bertahta Emas); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris
Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi
pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin;
Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung
kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo (pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi
listrik; Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus
untuk olahraga; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk
bersepeda yang memiliki perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk
anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan
wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk
olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu,
sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu
keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu;
alb; artikel pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; ascots; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan [pakaian];
atasan [pakaian] rugby; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung;
atasan berleher tinggi; atasan bersalin; atasan dan bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik untuk yoga;
atasan dengan gantungan; atasan olahraga; atasan polo rajutan; atasan rajut; atasan tenis; atasan untuk anak-anak; atasan
untuk bersepeda; atasan untuk pria; atasan untuk wanita; atasan yoga; babushkas [selendang kepala]; baeja [rompi tradisional
Korea untuk wanita]; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu;
bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar,
sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan
kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim;
baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat;
baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju militer; baju olah raga; baju
olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang
one-piece; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa;
baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; balaclava ski; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band
bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando; bando [pakaian];
bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan
penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-
barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; bawahan sebagai pakaian; beanies;
beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blangkon; blazer; blazer [pakaian bisnis];
blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek
batik; blus militer; boas [kalung]; bodices [pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits
untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria; bodysuits untuk wanita; bolero; boot bagian atasnya; bootee (sepatu bayi wol);
booties; booties bayi; booties untuk di pantai; booties untuk gym; booties untuk mendaki; booties untuk yoga; bra; bra bersalin;
bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel; bulu
[pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; busana santai; cadar; cagoule; camiknickers; camisette; capris denim;
cardigan; celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi
[pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda;
celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana
dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar;
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celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana haji; celana hiking; celana hujan;
celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana kamuflase; celana
kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana
khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana olahraga
kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana
panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana
panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana
panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana
pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik;
celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana
pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek empuk untuk
penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek
pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek rugby;
celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk
anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek
untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana
popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana
tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk
anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang
menyerap keringat; celana yoga; celemek; celemek [pakaian]; celemek kertas; celemek plastik; chasubles; chemises (jenis
pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; cinchers pinggang; cleat
untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets; cravat; dalaman jilbab; dasar baselayer; dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi
kupu-kupu; dasi sutra; daster; datejime [string memperketat untuk kimono]; datemaki [bungkus sabuk untuk kimono]; dickeys
[bagian depan baju]; durumagi [Mantel Korea]; earbands [pakaian]; fedoras; flat balet [sepatu flat]; footmuffs, tidak dipanaskan
dengan listrik; foulards [artikel pakaian]; gabardin; gabardines [pakaian]; gamis; garter pengantin; gaucho; gaun; gaun [pakaian
bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun
koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat; gaun pesta;
gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk
anak-anak; gaun untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian
luaran [outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari
pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian
dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari
pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hak untuk sepatu; hakama [rok lipit untuk kimono formal]; hanbok [pakaian
tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono]; haori [mantel
pendek untuk kimono]; haori-himo [pengencang tali untuk haori]; headwear rekreasi; helm liner [hiasan kepala]; hidup [kimono
penuh-panjang]; hiyori-geta [bakiak kayu rendah]; hoodies; ikat pergelangan tangan; ikat pinggang; ikat pinggang (pakaian
dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat
pinggang untuk pakaian; ikatan bolo; ikatan bolo dengan ujung logam mulia; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket
angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket
bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket
denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual;
jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi
pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas];
jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket
snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat
tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian
dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga,
jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi  sepak bola; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas; jas [pakaian
bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas mandi; jas panjang;
jas pelaut; jas penerbangan; jas serikat; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; jas tiga
potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jeans biru; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret
baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; jilbab; jubah; jubah bulu; jubah bulu tiruan;
jubah hujan; jubah mandi; jubah paduan suara; jubah pembaptisan; jubah penata rambut; jubah sampo; jubah untuk
digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur; juban [kaus untuk kimono]; jumper yoga; jumpsuit; jumpsuits [pakaian];
kaftan; kaftan batik (pakaian); kain luaran; kain oto untuk anak-anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain pengikat untuk
pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kamisol; kancing untuk sepatu bola; kantong untuk pakaian; kaos; kaos
berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang
dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos
oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola;
kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos,
celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kapten; karet [alas kaki]; katok; kaus;
kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki; kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus
kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang,
kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan kaki; kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali
pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita;
kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara
sepeda; kaus sepak bola; kaus tanpa lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup
kepala; kebaya batik (pakaian); kelengkapan logam untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-
depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf;
kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kasual; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang;
kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby; kemeja tenis;
kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja yoga;
kemeja-jacs; kemko; kepala membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas; kerah untuk gaun;
kerudung; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib;
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koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel
parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam; koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum
Halloween; kostum Halloween dan topeng yang dijual berhubungan dengannya; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang;
kostum renang dilengkapi dengan bra cup; kostum tari; kostum teater; kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam
permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kotak kaki; kotak saku; kuk baju; kurta
(pakaian); kutang wanita; lacak jaket; lapisan dalam sepatu bot salju; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai
[bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging bersalin; legging capri; legging menjadi
celana panjang; legging pelangsing anti-selulit; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu
bot; linen tubuh [garmen]; lingerie; lingerie bersalin; lis pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan
sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; mackintosh; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots
[kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mankini; manset; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang
terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel [pakaian]; mantel berat; mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu;
mantel denim; mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit domba; mantel laboratorium; mantel militer; mantel musim dingin;
mantel olahraga; mantel pagi; mantel panjang; mantel pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara;
mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol; mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; masker wajah [pakaian],
bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; melampaui
sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; membungkus bahu [pakaian]; membungkus
bahu menjadi pakaian; menjalankan jas; miters [topi]; mokasin; monokini; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki [jubah tidur Jepang];
nuisette; obi [band selempang untuk kimono]; obiage [bustle holder bands for obi]; obiage-shin [kesibukan obi-simpul]; oto bayi
dari plastik; oto bayi, bukan dari kertas; oto sepakbola; oto, berlengan, bukan dari kertas; oto, bukan dari kain atau kertas; oto,
bukan dari kertas; overall; overall bib; overall bib untuk berburu; overall kerja; overall perawat; overshirts; overtrouser; pakaian;
pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk
berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air;
pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian
bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk
bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]);
pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam
kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria;
pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi;
pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk
olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit;
pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal;
pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir;
pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian
khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi;
pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen;
pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak
perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis
kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian
mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga;
pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki;
pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar;
pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun
rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian
renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk
pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur
salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet;
pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian
tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun;
pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk
digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi;
pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki;
pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk
berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk
olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk
senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di
tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket,
jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall),
piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki,
pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian
renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan
windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian
yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas
celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup
kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau
neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian
dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-
shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paku golf; pantalon;
para penyeberang memancing; paramentos [pakaian]; parcu; parka; pelaut; pelerine; pelindung kaki; pelindung kaki (celana);
pelindung matahari [headwear]; pelindung ruam termal; pelindung ruam termal untuk aerobik aqua; pelindung tumit untuk
sepatu; pelisses; pengantin pengantin wanita; penghangat kaki  (pakaian); penghangat leher; penghangat lengan [pakaian];
penghangat lutut [pakaian]; penghangat tangan [sarung tangan tanpa jari]; penghangat tubuh; penghangatan untuk kaki;
pengikat kaus kaki; penguat untuk sepatu; penjaga ruam; penjaga ruam untuk berselancar; penjaga ruam untuk olahraga air;
penjaga ruam untuk perlindungan sinar matahari; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup
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kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup
sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari
alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis; penutup untuk tabi; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan
medis atau sanitasi; penyangga kayu untuk bakiak gaya Jepang; penyangga pakaian; peralatan cuaca busuk; perangkat non-
tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk
booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot;
perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya Jepang;
perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk
anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; plimsolls; pompa [alas kaki]; ponco; ponco
hujan; pullover berkerudung; pullover bulu; pullover dari bulu domba; puncak jogging; puncak pemanasan; puncak tabung;
puncak topi; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte; rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola
Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok
[pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok
tenis; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit;
rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan angin; ruan; sabuk;
sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk untuk pria;
sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari
kulit imitasi; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal; sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu
pantai; sandal dansa; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal
kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai;
sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal
untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung tangan; sarung tangan
[pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif
yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan kamuflase; sarung
tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian;
sarung tangan militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda;
sarung tangan ski; sarung tangan snowboard; sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun
rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor;
sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selempang; selempang untuk dipakai; selendang
[pakaian]; selendang sebagai pakaian; selendang untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal; sendal flip-flop; sepatu;
sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu
atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan;
sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu
boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk
industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis
dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk
memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu
bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot
wellington [wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat;
sepatu bot yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa;
sepatu dansa ballroom; sepatu dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan
tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas
kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk
stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging;
sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas
digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu
kulit domba; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu
luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat
tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin
wanita; sepatu perawatan; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju;
sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres;
sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan
lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota;
sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita;
sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang
memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang terbuat dari kulit asli; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga;
seragam; seragam aikido; seragam atletik; seragam baseball; seragam judo; seragam karate; seragam olahraga; seragam
perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri; seragam taekwondo; seragam untuk olahraga tempur; seragam-seragam
hotel; serape; set pendek [pakaian]; setelan angin; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk
wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan ketel; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang
longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan; setelan rok; setelan untuk aktifitas luar ruangan musim dingin; setelan
untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk olah raga; setengah boot; shift [pakaian]; shortalls; singlet; singlet
olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sisipan tumit; skort denim; slip  pakaian dalam; slip ukuran penuh;
slipovers; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik
timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya
Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; sorban; sriwal (pakaian); steel-capped shoes;
stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking tubuh; stola; stola bulu tiruan; suge-gasa [topi topi];
sundresses; sunsuits; suspender [bretel]; suspender kaus kaki; suspender militer; suspender stocking; sweatbands;
sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan
jilbab; syal dari bulu; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko;
syal wol; syal yang melingkar di leher; tabard; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali kaki
untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali pengikat untuk bakiak kayu gaya Jepang; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian];
tams; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tank top untuk olahraga; tankinis; tapak alas kaki dijual sebagai
komponen alas kaki; tas boot snowboard; tas kain non woven; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus
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diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard;
tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu
kriket; tas sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; terompah; thobes [jubah tradisional]; tips untuk
alas kaki; togas; topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu
tiruan; topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi
kecil; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi
mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala];
topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk
anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel;
trainer (alas kaki); tubuh [pakaian]; tubuh kayu untuk bakiak gaya Jepang; tukang cukur smock; tuksedo; tumit timbul dari karet
atau dari bahan plastik; tunik; tuques; turban; turtleneck; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini;
tutup kepala kulit; tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici;
tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; tutus; twinset; unitard; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot
yang terbuat dari bahan wol felt]; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala); visor menjadi headwear; waraji [Alas kaki
Jepang terbuat dari jerami]; wimples; wimples (pakaian); zori [sandal gaya Jepang]===
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Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dalam bidang transportasi; Administrasi bisnis dan

urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi bisnis program
imbalan kerja tentang jasa hukum; Administrasi dan manajemen usaha; Administrasi kantor; Administrasi komersial;
Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain;
Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema voucher hadiah; Administrasi penjualan untuk
penjualan mobil-mobil; Administrasi program keuntungan atau kompensasi untuk anggota; Administrasi program loyalitas
untuk mempromosikan kepemilikan liburan; Administrasi program penghargaan insentif melalui penerbitan dan pemrosesan
poin loyalitas dan penghargaan untuk pembelian barang atau jasa perusahaan; Administrasi sistem dan portal daring yang
memungkinkan promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan; Administrasi skema insentif dan loyalitas untuk anggota;
Administrasi skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan
kartu diskon; Administrasi untuk mengoperasikan komputer server; Administrasi untuk mengoperasikan komputer, sistem
komputer dan peralatan yang dapat dikendalikan komputer; Administrasi untuk peralatan yang beroperasi untuk akses
Internet; Administrasi urusan bisnis waralaba; Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran; Agen Penjualan Elektronik
atau Distributor Elektronik; Agen ekspor - impor di bidang audio dan video CD dan kaset; Agen ekspor-impor peralatan dan
perlengkapan bayi; Agen informasi komersial (menyediakan informasi bisnis, seperti pemasaran atau data demografis); Agen
kontrak penjualan tenaga surya; Agen penjualan; Agen penjualan peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel,
penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; Agen publikasi; Agen untuk transaksi komersial; Agen-agen Penjualan
Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringan-jaringan komputer global; Aktivitas konsultasi
manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Analisis Pasar; Analisis biaya dan pengawasan dan
manajemen persediaan; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Jasa nasehat, informasi dan konsultasi
sehubungan dengan kegiatan; Analisis manajemen bisnis atau konsultansi bisnis dalam bidang teknologi informasi; Analisis
manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis di bidang keamanan dunia maya;
Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan keamanan dunia maya dan keamanan Internet;
Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa melalui jaringan komputer global; Audit laporan
keuangan; Audit pembukuan; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi dan distribusi periklanan, promosi, publisitas dan
pemasaran; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis; Bantuan manajemen
bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat dan kompleks perdagangan; Bantuan, saran dan
konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Bantuan,
saran dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan perencanaan bisnis;
Beriklan melalui posting-tagihan; Bisnis konsultasi perekrutan; Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Booth
penjualan wedang ronde; Booth untuk penjualan es krim; Bursa kerja; Counter untuk penjualan es krim; DEPARTMENT
STORE; Dealer motor; Distribusi dan penyebaran materi iklan; Distribusi dan penyebaran materi pemasaran; Distribusi dan
penyebaran materi promosi; Distribusi deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan tanah; Distribusi materi
perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi periklanan; Distribusi materi promosi; Distribusi materi publisitas (selebaran,
prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak;
Distribusi sampel; Distribusi selebaran; Distribusi selebaran periklanan; Distributor; Distributor Elektronik; Distributor alat
kesehatan; Distributor alat pertanian; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Distributor mesin pertanian;
Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan
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dengannya; Distributor plastik; Dukungan  bisnis untuk memenuhi potensial konsumen; Eceran dan grosir minuman; Eceran
dan grosir mobil-mobil bekas; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman; Grosir layanan
pemesanan; Iklan; Iklan dan promosi kosmetik; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan online melalui jaringan
komunikasi komputer; Iklan radio; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan televisi; Iklan yang dipasang di luar
ruangan; Jasa informasi yang berkaitan dengan diskon, kupon, potongan harga, voucher sambungan ke situs web retail milik
pihak lain dan penawaran khusus untuk barang dan jasa milik orang lain; Jasa perdagangan; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon,
kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain;
Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher,
tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Manajemen Usaha;
Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan;
Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon online, rabat, diskon,
voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus dari bahan hasil
cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang pihak lain, yaitu, menyediakan kupon, potongan harga dan voucher
untuk barang pihak lain; Pemasaran dan promosi barang dan jasa orang lain dengan cara mendistribusikan kupon atau
voucher; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); Promosi, periklanan dan pemasaran situs
online; Toko menjual produk voucher secara elektronik / online; administrasi program imbalan kesetiaan; administrasi program
loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; administrasi program loyalti konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar
dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi usaha; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi
pemasaran); jasa pemasaran; jasa periklanan; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa-jasa periklanan dan
pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah:
media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah),
blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif,; Iklan secara online; Iklan secara online pada suatu jaringan komputer; Iklan
secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan; Iklan untuk mempromosikan penjualan
produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Iklan,
termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari katalog
barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang
[tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-
barang tersebut dari situs barang dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pialang penjualan barang; Kompilasi dan
penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Layanan perantara bisnis; Pengadaan jasa untuk pihak lain; Program
loyalitas dan insentif pelanggan; administrasi bisnis; informasi bisnis; jajak pendapat; jasa saran untuk manajemen bisnis;
konsultasi manajemen bisnis; konsultasi organisasi bisnis; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan
iklan, pemasaran dan promosi; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pengumpulan data riset pasar; layanan ritel
menampilkan program insentif bonus untuk pelanggan; manajemen bisnis; memberikan informasi bisnis dan pemasaran;
mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk
penyediaan layanan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pengumpulan dan analisa
data dan statistik riset pasar; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyewaan ruang iklan; promosi barang dan jasa
pihak lain melalui internet; proses administrasi pesanan pembelian; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan
barang dan jasa; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata,
kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan
aksesori untuk kacamata dan barang optik; Informasi atau pertanyaan mengenai bisnis dan pemasaran; Informasi komersil
dan saran untuk konsumen; Informasi mengenai bangunan ke dalam basis data komputer; Informasi niaga; Input dan
kompilasi data ke dalam basis data komputer; Invoicing perpajakan; Jasa  ritel/eceran ayam; Jasa -penyediaan, -penjualan, -
impor, -ekspor barang / mesin industri; Jasa Pencarian Pegawai; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive
Thru); Jasa Penyediaan tenaga kerja; Jasa Perdagangan Untuk Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya
Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa administrasi bisnis dan pengelolaan akun; Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; Jasa
advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba hotel; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis
sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa agen
pembelian untuk alas kaki; Jasa agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa agen pemesanan untuk layanan pengiriman
barang; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; Jasa agen penjualan tiket; Jasa agen penjualan untuk
kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik dan kit kosmetik; Jasa agen yang mengatur, intermediasi atas pemesanan pembelian yang disediakan melalui
Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa akuisisi bisnis; Jasa akuntan; Jasa akuntan publik; Jasa akuntansi; Jasa akuntansi
biaya sekolah; Jasa akunting; Jasa alih daya dalam mengatur pengadaan barang untuk orang lain; Jasa analisis statistic
bisnis; Jasa audit akuntansi; Jasa berlangganan keanggotaan klub; Jasa bisnis di bidang program afiniti, program aliansi,
program afiliasi, program pengembang solusi, dan program agen, seperti mengembangkan strategi mitra komersial,
mengidentifikasi perusahaan mitra yang sesuai untuk bersama ke pasar, dan mengembangkan strategi aliansi; Jasa bisnis,
yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada
jaringan komputer global; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi; Jasa distribusi biota-biota
laut yang hidup; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa distribusi ganggang; Jasa distribusi rumput laut; Jasa ecer yang
berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa eceran atau grosir untuk  Tutup toilet tekstil, tutup wadah kertas toilet
yang terbuat dari tekstil; Jasa eceran atau grosiran untuk barang-barang tekstil tenun untuk penggunaan pribadi, handuk
mandi, handuk pantai, handuk untuk mencuci muka, dan handuk badan; Jasa eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo
rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut, lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut,
mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion
badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat;
Jasa eceran atau grosiran untuk ornamen pribadi, dan gelang (perhiasan); Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos,
celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran atau grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-
sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara, sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan
kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran atau grosiran
untuk pelembut kain untuk penggunaan binatu; Jasa eceran atau grosiran untuk peralatan olahraga untuk berselancar, papan
selancar, tas yang didesain khusus untuk papan selancar, dan tali papan selancar; Jasa eceran atau grosiran untuk sabun
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dan deterjen, dan sabun badan; Jasa eceran atau grosiran untuk tas, tas tote, tas jinjing, ransel, tas pundak, tas pinggang,
pouch dan tas pinggang; Jasa eceran dan grosir yang diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas,
aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran hypermarket; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan
dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik,
sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan
perawatan gigi,
sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik,
pisau cukur, sikat gigi,
sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat
porselin, kristal dan tembikar,
alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer,
peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim
atau mereproduksi suara atau gambar,
pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis
dan kronometrik, kertas, karton dan
barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk
menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk
di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain,
perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan
minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan atau tidak beralkohol, bir; Jasa
ekspor - impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa ekspor impor; Jasa ekspor
impor bibit tanaman; Jasa ekspor impor biota-biota laut yang hidup; Jasa ekspor impor ganggang; Jasa ekspor impor rumput
laut; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa grosir ayam; Jasa grosir ayam goreng; Jasa grosir ayam olahan; Jasa grosir di
bidang kosmetik; Jasa grosir online; Jasa grosir produk daging olahan; Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa grosir saus;
Jasa grosir yang berkaitan dengan penjualan buku; Jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa
iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Jasa iklan untuk keperluan
komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial;
penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran
(retail)  dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran (retail)  program komputer, direkam; penjualan eceran (retail)
rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program perangkat lunak aplikasi pintar untuk
terminal nirkabel; penjualan eceran (retail)  file gambar yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  publikasi elektronik,
yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program komputer multimedia interaktif; penjualan eceran (retail)  perangkat
lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang
lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran
(retail)  program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
administrasi bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan ritel; Jasa informasi, penasihat dan jasa konsultasi yang berhubungan dengan skema keanggotaan
pelanggan; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Jasa jasa pencatatan dan analisis point of sales; Jasa jual beli kamera
dan aksesoris fotografi/ videografi bekas.; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan
makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa klerikal (administrasi) untuk
mengambil pesanan penjualan; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi bisnis berhubungan dengan teknologi informasi,
pengelolaan dan integrasi sistem, pengembangan dan dukungan produk, dan rekayasa perangkat lunak; Jasa konsultasi
bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen
diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang pengepakan dan pengemasan barang-barang;
Jasa konsultasi bisnis sehubungan untuk memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global dengan
mencari dan menyediakan rujukan untuk pengiriman berbagai macam bisnis dan jasa dan produk pelanggan; Jasa konsultasi
bisnis yang berhubungan dengan sistem mutu manajemen; Jasa konsultasi bisnis, seperti peningkatan proses bisnis dalam
hal menggunakan, mengumpulkan dan mengelola data dan informasi dari mesin yang dilengkapi teknologi untuk
memaksimalkan efisiensi dan produksi di lokasi kerja, mengurangi biaya dan meningkatkan keselamatan untuk sistem ban
berjalan (conveyor belt); Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa
konsultasi terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi,
administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan agen
penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa
layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan
untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa layanan pengadaan
produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan instrumen-instrumen pneumatik
atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-
mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan instrumen audio
dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video, atau penerima audio-video;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan
makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda
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yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat
keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk
menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat
radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk
keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-
X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari
es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis,
masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-
bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan
energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk
pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan perangkat lunak pengelolaan energi; Jasa layanan
sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk
mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa layanan toko grosir menyediakan perangkat kontrol
listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa
manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis,
departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan,
gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh
kontraktor yang sama (developments); Jasa manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain;
Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa marketing
untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via
website; Jasa organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; Jasa pemasaran hotel dan real estate; Jasa
pemasaran internet; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pembuatan, evaluasi,
pemosisian, strategi, dan pengujian merek; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang
secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui katalog;
Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online
dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk
berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan  dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah
dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan,
mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pemesanan secara online melalui
komputer; Jasa pemrosesan data di bidang pengumpulan, organisasi, pemrosesan, menyesuaikan, dan otentikasi data digital;
Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa penerimaan tamu di gedung; Jasa pengadaaan kerjasama,
untuk kepentingan pembeli, dari berbagai barang; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk
keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
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yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan dan siap
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-
barang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs
web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain,
dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui pemesanan surat; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet
distributor; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet ritel;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari situs barang
dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang
[tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-
barang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan minuman,
katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang dagangan dalam
jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis
kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis
perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh
toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau remote control media elektronik dan
melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari
berbagai barang (tidak termasuk transportasi dari padanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari toko retail, toko grosir, melalui mesin penjual otomatis, dengan pemesanan surat atau
melalui media telekomunikasi, dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global dan melalui jaringan
belanja televisi; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko grosir;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan
perawatan kesehatan, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui
website; Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau
untuk orang lain; Jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; Jasa pengadaan untuk orang
lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; Jasa pengoperasian program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa
pengorganisasian dan administrasi yang berkaitan dengan penyediaan manfaat untuk pelanggan setia dan pelanggan yang
sering melakukan transaksi atau skema untuk pelanggan yang sering terbang (frequent flyer); Jasa pengurusan dan perijinan
stnk; Jasa pengurusan perijinan PT (Perseroan Terbatas); Jasa pengurusan perijinan badan usaha; Jasa pengurusan perijinan
perusahaan; Jasa pengurusan perijinan usaha; Jasa penjualan; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat cetak
(printer); Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa penjualan alat musik; Jasa penjualan alat pemindai (scan); Jasa
penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa
penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang pertambangan, yaitu batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu
bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan
barang – barang untuk dekorasi rumah.; Jasa penjualan batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan
pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Jasa penjualan biota-biota laut yang hidup; Jasa penjualan drone dan drone
kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk pemanas air, peralatan
dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian
konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa penjualan ikan hias; Jasa penjualan kain; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa
penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa penjualan merchandising produk dalam bidang nutrisi dan sumplemen diet, minuman dan sari buah; Jasa
penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman dengan pearl; Jasa penjualan minuman dengan topping Boba; Jasa
penjualan minuman jelly; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa penjualan oleh-oleh haji dan umroh; Jasa penjualan online untuk
pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan
online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan pancake dan waffle; Jasa penjualan pancake dan waffle secara online; Jasa
penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa penjualan
perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan produk melalui perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penjualan produk pipa dari
logam; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung
maupun secara onLine; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian
bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik;
Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan sistem pengeras suara (sound
system); Jasa penjualan suku cadang alat - alat musik; Jasa penjualan telepon selular baik secara online atau secara
langsung; Jasa penyebaran sehubungan dengan produk-produk kapur dan batu kapur, produk-produk pertanian dan
hortikultura, kimia, bangunan bukan logam, bahan-bahan konstruksi dan lansekap, batu, batu besar dan kerikil, batu bangunan
dan agregat, bahan-bahan untuk membuat, melapis dan memperbaiki jalan, bahan makanan dan suplemen untuk hewan;
Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan dan pengalaman;
Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-
langsung  (online); Jasa penyewaan mesin penjual otomatis; Jasa penyiapan invoice; Jasa peragaan produk; Jasa perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan batu bara; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan
komunikasi yang portabel, yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepon-
telepon bergerak; Jasa perantara komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa
perantara komersial untuk mesin dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
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elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
pendingin; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk
pembelian dan penjualan produk konsumen; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-
bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambung-
langsung (online); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan
besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan dan distributor alat-alat olahraga; Jasa
perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa
perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online);
Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui
media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui
internet; Jasa pialang penjualan barang; Jasa pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi; Jasa
promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa promosi penjualan untuk
orang lain; Jasa promosi yang bersifat program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa publisitas; Jasa publisitas luar ruangan;
Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok
elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat
penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan
pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan
batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak
pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan
kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa retail yang disediakan oleh toko bebas bea; Jasa ritel atau grosiran; Jasa ritel
dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet
yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata
pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat
pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan
aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi,
kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko eceran;
Jasa toko eceran secara online; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris
pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko retail yang menjual
kosmetik; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio,
publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan
perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel
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yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-
line; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko
suvenir, jasa toko serba ada; layanan iklan digital; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan promosi; layanan ritel yang
berkaitan dengan permen; layanan toko ritel menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan mainan; layanan
toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan
permainan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang
dapat diunduh; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel
online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan perhiasan; layanan toko ritel online yang
menampilkan permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang
menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel untuk
makanan dan minuman; layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan komputer,
produk elektronik dan hiburan, peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik
konsumen lainnya, perangkat lunak komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual,
disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; memberikan
informasi konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; pemasaran; promosi acara hiburan; promosi acara khusus; Jasa
ritel sehubungan dengan pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel
sehubungan dengan perangkat lunak komputer; Jasa ritel sehubungan dengan periferal komputer; Jasa ritel sehubungan
dengan tempat untuk perangkat penyimpanan data; Jasa ritel yang berkaitan dengan penjualan pasta gigi, obat kumur oral,
obat kumur, semprotan penyegar nafas, strip pemutih, pasta gigi, obat kumur, strip perawatan oral mengandung obat, produk
perawatan mulut mengandung obat, produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat, sediaan perawatan
mulut mengandung obat, obat-obatan untuk keperluan gigi, obat kumur gigi, semprotan mulut mengandung obat, pasta gigi
obat, bahan untuk menambal gigi, lilin gigi, sikat gigi (manual dan listrik), benang pembersih gigi, sikat gigi dan benang
interdental; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa ritel yang disebutkan di atas tidak termasuk  ritel penjualan barang melalui toko dengan mendatangi tempat secara
langsung (brick and mortar); Jasa ritel/eceran ayam goreng; Jasa ritel/eceran ayam olahan; Jasa ritel/eceran produk daging
olahan; Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan; Jasa ritel/eceran saus; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas
perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa sekretaris bisnis; Jasa sekretaris virtual pada
perusahaan; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online
menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko eceran secara
online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko eceran sehubungan dengan
penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,

pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko grosir untuk engsel
pintu dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat non-logam; Jasa toko grosir
yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang
menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa
toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan bidet;
Jasa toko grosir yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni
air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris
pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing;
Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu,
tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang
menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan bidet; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa toko sepatu bekas; Jasa transportasi logistik, yaitu pengaturan transportasi barang
untuk orang lain; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran
yang menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir;
Jasa yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data
konsumen, demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Jasa-jasa di dalam bidang teknologi
blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa konsultasi
perniagaan, informasi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan
optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten
yang berkaitan dengannya; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Jasa-jasa pemberian nasehat, konsultasi, dan informasi
bisnis-bisnis; Jasa-jasa penjualan retail jam tangan dan instrumen horologis; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan layanan jual
beli tentang akar rumput; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan gas yang mudah terbakar; Jasa-jasa ritel yang berkaitan
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dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan
dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif, perlengkapan dan aksesori, alat-alat tangan, koran dan
majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-
perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Kampanye pemasaran; Keagenan tenaga
kerja; Kompilasi bisnis data; Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Kompilasi dan sistemisasi
informasi untuk transmisi elektronik; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web; Kompilasi iklan untuk digunakan
sebagai halaman web di Internet; Komputerisasi kompilasi dari catatan kontrol stok; Komputerisasi kompilasi dari daftar
pesanan; Komputerisasi kompilasi dari indeks-indeks pelanggan; Komputerisasi pencatatan bisnis; Komputerisasi verifikasi
data; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultan bisnis; Konsultansi strategi bisnis; Konsultasi bisnis mengenai aktivitas
pemasaran dan peluncuran produk baru; Konsultasi bisnis profesional; Konsultasi bisnis, informasi atau penyelidikan;
Konsultasi komersial; Konsultasi manajemen bisnis di bidang perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis
perusahaan dan personalia; Konsultasi manajemen bisnis, yaitu, membantu bisnis untuk mengurangi tapak ekologi dan
mengubah praktik bisnis menjadi kegiatan yang ramah lingkungan melalui optimalisasi pengemasan.; Konsultasi manajemen
dan organisasi bisnis; Konsultasi manajemen personalia; Konsultasi manajemen personalia dan ketenagakerjaan; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi mengenai strategi
komunikasi hubungan masyarakat; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan
pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi sumber daya manusia; Konsultasi yang berkaitan dengan hubungan masyarakat;
Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen];
Konter untuk penjualan es krim; Koperasi perdagangan; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan
administrasi bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan
administrasi mengenai bisnis yang menggunakan basis data di Internet; Layanan administrasi untuk rujukan medis; Layanan
administratif manajemen hotel; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan
agen informasi bisnis; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan agen menjawab telepon; Layanan agen
penjualan untuk engsel pintu dari logam; Layanan agen penjualan untuk engsel pintu non-logam; Layanan agen penjualan
untuk pintu lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan untuk selempang
jendela dari logam; Layanan agen penjualan untuk selempang jendela non-logam; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen
penjualan yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat sterilisasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan
untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan
agen penjualan yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen
penjualan yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender botol; Layanan
agen penjualan yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan
agen penjualan yang menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol untuk minum bukan
logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan gantungan baju; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok
kulit; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan agen penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet;
Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan
rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan
nutraseutikal; Layanan agen penjualan yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan agen penjualan yang
menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan agen penjualan yang menampilkan
panggangan induksi; Layanan agen penjualan yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang
serat elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan
penjernih udara untuk kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan kosmetik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan, selain
pisau, garpu dan sendok; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan produk make-up; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan
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agen penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sarung tangan
dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci;
Layanan agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan
sterilisasi pengering piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan
agen penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang
terbuat dari sereal; Layanan agen penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu
kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tusuk gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk
mengawetkan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan
tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wewangian; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan kertas perak
untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar
ruangan; Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program
sukarela karyawan dan proyek layanan masyarakat; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan asosiasi,
yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya;
Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas
rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan
atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi
kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar
pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya.; Layanan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam
pengoperasian peralatan pengawasan keamanan dalam bidang teknologi informasi; Layanan bantuan dan konsultasi di
bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor medis; Layanan bantuan manajemen personalia; Layanan bisnis, yaitu,
administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel
dan peralatan luar ruang; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu,
penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan,
pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan
dealer kendaraan; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan distribusi dalam bidang
perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir barang cetakan seperti buku, e-book;
Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan eceran atau grosir untuk persediaan medis; Layanan
fungsi kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan grosir; Layanan grosir dan eceran dekorasi rumah; Layanan
grosir dan eceran di bidang produk tembakau, rokok elektronik dan produk-produk untuk digunakan dengan rokok elektronik;
Layanan grosir dan eceran perabotan rumah; Layanan grosir dan eceran peralatan listrik; Layanan grosir yang berkaitan
dengan buku; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan grosir yang
menampilkan gantungan baju; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil
baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait;
Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi di bidang jasa medis; Layanan iklan,
pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web
ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan
iklan, yaitu mempromosikan merek, barang, dan layanan orang lain; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras
logam; Layanan informasi bisnis bersifat menyediakan informasi peluang bisnis; Layanan informasi bisnis yang bersifat
memberikan informasi peluang bisnis; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi yang
berkaitan dengan jaringan kerja dan pertemuan bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis; Layanan
informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
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jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan jasa menguruskan pendirian PT (Perseroan Terbatas); Layanan jasa menguruskan pendirian badan usaha;
Layanan jasa menguruskan pendirian perusahaan; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; Layanan kliping berita
online; Layanan konsultasi  untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis
yang berkaitan dengan pendirian usaha; Layanan konsultasi komersial; Layanan konsultasi merek; Layanan konsultasi
pemasaran bisnis, yaitu, melacak dan menganalisis data pemasaran orang lain untuk tujuan memberikan strategi, wawasan,
pemasaran, penjualan, operasi,  khususnya yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk
memahami dan memprediksi konsumen, tren dan tindakan bisnis dan pasar; Layanan konsultasi untuk periklanan dan
manajemen bisnis; Layanan lisensi musik, yaitu, administrasi komersial dari lisensi musik lainnya; Layanan manajemen bisnis
yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko bisnis;
Layanan manajemen sumber daya manusia; Layanan mengirimkan dan menerima pesan elektronik; Layanan nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan suksesi bisnis dan memberikan informasi tentangnya; Layanan nasehat untuk informasi
bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan online untuk
menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan pengecer untuk tujuan memfasilitasi pembelian diskon; Layanan panggilan
[layanan pelanggan]; Layanan pegawai sementara; Layanan pelelangan; Layanan pemantauan dan konsultasi bisnis, yaitu,
untuk memberikan strategi, wawasan, pemasaran, dan penjualan, terutama yang mengkhususkan diri dalam penggunaan
model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, dan tren dan tindakan pasar melalui situs
web pelacakan; Layanan pemasaran bisnis; Layanan pemasaran dan promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui
jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pemasaran yang disediakan dengan cara jaringan digital melalui portal internet
yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan pemesanan buku
secara online; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet; Layanan pemesanan produk; Layanan pemrosesan data
daring; Layanan pemrosesan kantor; Layanan penanganan data; Layanan pencarian data dan penyediaan informasi yang
berkaitan dengan hasil pencarian; Layanan pencarian database melalui suatu jaringan; Layanan pencarian informasi di
Internet; Layanan pencarian informasi melalui Internet; Layanan pencarian untuk data elektronik pada komputer; Layanan
penempatan pesanan untuk layanan pengiriman barang; Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari
berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan
melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui program televisi;
Layanan pengadaan untuk orang lain (perolehan barang dan jasa untuk perusahaan lain); Layanan pengaturan acara
[mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan pengaturan rapat
perusahaan; Layanan pengaturan tampilan etalase toko ritel; Layanan pengelolaan rantai pasokan melalui solusi ketelusuran
dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Layanan pengembangan bisnis, seperti menyediakan
bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan eceran bubuk boba; Layanan penjualan eceran bubuk
coklat, kopi dan teh secara online; Layanan penjualan eceran bubuk minuman; Layanan penjualan eceran produk roti;
Layanan penjualan eceran sirup; Layanan penjualan eceran sirup untuk kuliner; Layanan penjualan eceran sirup untuk
minuman; Layanan penjualan jam tangan dan kacamata hitam (kacamata olahraga dan kacamata) secara eceran atau grosir;
Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen
secara eceran atau grosir; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan
dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi komersial melalui internet; Layanan penyedia informasi
secara daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan
penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis; Layanan
perantara komersial  untuk mobil-mobil; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan perantara komersial
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yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan
barang dan jasa; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat
lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan perekrutan; Layanan perkenalan dan pertemuan bisnis dan skema
jaringan kerja bisnis; Layanan perusahaan dan ayanan pengembangan bisnis dalam bidang sediaan farmasi; Layanan
promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan promosi yang berhubungan dengan acara eSports; Layanan pusat
perbelanjaan (Mall); Layanan relasi media; Layanan ritel atau grosir di bidang penyediaan perangkat lunak, pemutakhiran dan
peningkatan pada perangkat lunak komputer atau pada perangkat keras komputer; Layanan ritel atau grosir yang
berhubungan dengan ponsel dan aksesoris ponsel; Layanan ritel atau layanan grosir untuk gambar yang dapat diunduh;
Layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan telekomunikasi atau mesin, peralatan; Layanan ritel atau layanan
grosir untuk pengeras suara; Layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak permainan untuk konsol permainan
video di rumah dan permainan portabel dengan layar kristal cair; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pembangkit
tenaga surya; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pengenalan suara; Layanan ritel atau layanan grosir untuk video
atau gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel dan grosir untuk bagian, perlengkapan dan
aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata
dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung, termasuk
layanan ritel dan grosir online yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas
di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel department store; Layanan ritel online
barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan penjualan buku;
Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel
online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel
online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan
dengan tutup kepala; Layanan ritel terkait dengan barang cetakan; Layanan ritel terkait dengan persediaan pendidikan;
Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar,
minyak bumi, minyak, pelumas, gemuk; Layanan ritel yang berkaitan dengan produk roti; Layanan ritel, grosir dan toko online,
termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan sewa dan penjualan ruang iklan; Layanan tampilan
untuk barang dagangan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil
bekas; Layanan toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita; Layanan toko grosir menampilkan sandal; Layanan
toko grosir menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam;
Layanan toko grosir menampilkan sepatu; Layanan toko grosir menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir
menampilkan sepatu kulit; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online
yang menjual bahan - bahan untuk membuat bingkai, batu alam, panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko grosir yang
menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang
menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
penggosok tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang
menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko grosir
yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat
gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan
gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko
grosir yang menampilkan batu bara; Layanan toko grosir yang menampilkan blender botol; Layanan toko grosir yang
menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko grosir yang menampilkan blender
elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan blender portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan
nirkabel; Layanan toko grosir yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko grosir yang menampilkan botol
terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang
menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan
toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur
dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk
mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan
kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir
yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir
yang menampilkan kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko
grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-
guna; Layanan toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang
menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan;
Layanan toko grosir yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko grosir yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan
uap; Layanan toko grosir yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan
elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan toko grosir yang
menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan induksi; Layanan toko
grosir yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir
yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan
rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang menampilkan penghilang
serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang menampilkan penjernih
udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan
sendok; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan
toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko
grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan sapu untuk membersihkan;
Layanan toko grosir yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan sediaan untuk
memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet; Layanan toko grosir
yang menampilkan setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko grosir yang
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menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur;
Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang menampilkan talenan untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan tas
kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan
tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko
grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko
grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan
wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah
tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk
penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan wewangian; Layanan toko grosir yang menjual
mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan kesehatan
untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements); Layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan
wanitaretail; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela non-logam; Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko
ritel menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko ritel menu utama teh; Layanan toko ritel
online; Layanan toko ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman
video, dan produk yang  terkait dengan musik; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang
menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang
menampilkan musik dan video pra - rekaman yang dapat diunduh; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian
dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel online yang menampilkan
sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel online yang menjual peralatan fotografi/videografi.;
Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel pintu dari logam;
Layanan toko ritel untuk perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan internet; Layanan
toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko ritel yang disediakan
melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun
kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pengukus yang mudah
digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel
yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk
mencincang makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan
barang-barang electrical atau listrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol; Layanan toko ritel yang menampilkan
blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko ritel yang menampilkan blender elektrik; Layanan
toko ritel yang menampilkan blender portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko
ritel yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang
menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia;
Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan file gambar
yang dapat diunduh; Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan
toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan
hiasan untuk pakaian; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan kaus kaki; Layanan toko ritel yang
menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang
menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik,
minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan
pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara
untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko ritel yang menampilkan oven yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang
menampilkan pakaian tidur; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang
menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan
toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan induksi;
Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan pemanggang; Layanan
toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan pembungkus untuk
penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan;
Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan latihan fisik bukan
untuk penggunaan medis; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang
menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak
portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan olahraga selain peralatan
golf/peralatan mendaki; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk
mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel; Layanan toko
ritel yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk
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mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan sabuk kulit [pakaian]; Layanan toko ritel yang menampilkan sapu untuk
membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan sediaan
untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan serbet; Layanan toko
ritel yang menampilkan setrika uap; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan stik lampu LED mainan;
Layanan toko ritel yang menampilkan t-shirt; Layanan toko ritel yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur;
Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian;
Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan kotak sabun;
Layanan toko ritel yang menampilkan tempelan (patch) kain hias; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan
yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang
sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang menampilkan tongkat untuk penggemar dan untuk hiburan sebagai barang baru;
Layanan toko ritel yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk
penggunaan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel
yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk
penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel yang menjual
peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui
pos, di bidang perangkat keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah,
dan peralatan rumah tangga; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari;
Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran dagang dan pameran; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi
penjualan barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web
secara ritel online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara
ritel online; Layanan – layanan perekrutan tenaga kerja; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; MINI MARKET;
Manajemen Proses Bisnis; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen akunting;
Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian,
aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang
mendukung pemanfaatan jaringan komputer global; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang hotel, resort, resort
kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, penyewaan rumah untuk liburan, pengembangan konsep timeshare, dan
pertukaran dengan konsep timeshare; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium,
penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare,
pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan
pemukiman untuk orang lain; Manajemen bisnis dari hak komersil dalam atau yang berhubungan dengan turnamen golf dan
media; Manajemen bisnis fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan restoran; Manajemen bisnis pada pusat
perbelanjaan; Manajemen bisnis toko serba ada; Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas material yang digunakan
pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan susunan rak; Manajemen dari
kepribadian olah raga dan pemain golf profesional; Manajemen data; Manajemen file komputer; Manajemen file
terkomputerisasi; Manajemen kontrak mengenai informasi pelanggan; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain
(manajemen bisnis); Manajemen perusahaan ritel untuk orang lain; Manajemen promosi untuk tokoh olah raga; Manajemen
spanduk iklan yang berafiliasi dengan pemasaran; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Manajemen yang berkaitan
dengan bisnis periklanan; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Melaksanakan program loyalitas
pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Melakukan survei karyawan untuk
orang lain dalam rangka peningkatan kinerja dan moral karyawan (evaluasi); Melakukan survei pasar; Membantu perusahaan-
perusahaan untuk mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar
ekonomi; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Memberikan informasi kerjasama
waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Memberikan
informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; Memberikan informasi kontak komersial
dan bisnis; Memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait; Memberikan
informasi untuk penjualan barang orang lain; Memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan organisasi untuk
penyuluhan umum kepada public dan usaha masyarakat bawah untuk perlindungan lingkungan dan energy bersih;
Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan dokumen publisitas; Mempersiapkan dokumen yang terkait dengan
bisnis; Mempersiapkan faktur; Mempersiapkan iklan; Mempersiapkan inventaris; Mempersiapkan laporan bisnis;
Mempersiapkan laporan keuangan; Mempersiapkan layanan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial;
Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan materi iklan; Mempersiapkan
pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan pernyataan laporan keuangan; Mempersiapkan
rencana pemasaran; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon
online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran
khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mengakumulasi poin, menerbitkan poin dan menyediakan informasi yang berkaitan dengannya; Mempromosikan barang
orang lain melalui situs web (website); Mempromosikan barang pihak lain, yaitu, menyediakan kupon, potongan harga dan
voucher untuk barang pihak lain; Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan ritel pusat
perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips kuku, kertas transfer untuk
nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel
kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat
kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata buatan,
sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Mempromosikan penjualan atau mempromosikan bisnis untuk orang lain;
Mempromosikan sumbangan amal dari karyawan untuk orang lain, yaitu, untuk organisasi amal; Menata Dagangan;
Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Menganalisis dan menyusun data bisnis; Mengatur dan mengelola promosi
pemasaran untuk orang lain; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengatur dan
menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan bisnis;
Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengatur pengambilan, pengiriman,
penyimpanan dan pengangkutan paket, barang dan parsel; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala;
Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir
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pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir pengerjaan retensi pelanggan, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi
untuk mendorong loyalitas pelanggan, baik terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Mengorganisir, mengatur
dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi; Mengumpulkan informasi bisnis; Mengumpulkan informasi komersial;
Mengumpulkan informasi personil; Mengumpulkan informasi untuk bisnis; Mengumpulkan statistic bisnis; Meniru dokumen;
Menyalin dokumen; Menyediakan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam pengoperasian peralatan pengawasan keamanan
dalam bidang keamanan dunia maya; Menyediakan informasi bisnis; Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet,
jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi, berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan;
Menyediakan jasa penempatan kerja online yaitu mencocokkan resume dan calon pemberi kerja melalui jaringan komputer
global; Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai; Menyediakan konsultasi pemasaran di
bidang media sosial; Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame; Menyediakan peringkat pengguna untuk keperluan
perdagangan atau periklanan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang
lain; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang
dan/atau jasa-jasa; Menyediakan ruang iklan di situs web; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau
periklanan; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam perjalanan, yaitu,
kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk
tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan
periklanan; Menyelenggarakan penjualan barang dengan sistem arisan; Menyewakan materi publisitas; Menyewekan mesin
atau peralatan untuk kantor; Menyiapkan dokumen; Nasehat bisnis dan manajemen bisnis atas program yang berkaitan
dengan organisasi dan manajemen bisnis; Nasehat dan bantuan bisnis; Nasehat untuk konsumen; Optimisasi Mesin Pencari;
Order melalui TV; Order melalui online; Organisasai kampanye promosional; Organisasi bisnis kantor; Organisasi dan
manajemen program insentif dan promosi penjualan; Organisasi nirlaba di bidang kopi; Organisasi pameran untuk tujuan
komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan; Organisasi peragaan busana untuk keperluan
promosi dan periklanan; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan
acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Outlet pancake dan waffle; Outlet
penjualan camilan khas jepang; Outlet toko ritel yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik
atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; PASAR SWALAYAN;
PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial; Pemasangan poster;
Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pemasaran dan promosi barang dan jasa orang lain dengan
cara mendistribusikan kupon atau voucher; Pemasaran digital; Pemasaran digital melalui poral internet berdasarkan data yang
dikumpulkan melalui solusi ketelusuran dari awak hingga akhir untuk produk-produk kemasan dan pengemasan; Pemasaran
digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemasaran melalui media elektronik; Pemasaran, riset pasar, dan
analisis pasar melalui situs web internet; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembelian barang lokal untuk dibeli oleh
konsumen di luar negeri; Pembuatan laporan keuangan; Pembuatan materi periklanan; Pembuatan profil konsumen untuk
tujuan komersial atau pemasaran; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan; Pembukuan, menyusun laporan
rekening; Pemesanan buku secara online; Pemotongan pajak; Pemrosesan administratif pesanan pembelian untuk
pembelanjaan daring; Pemrosesan data dalam pengumpulan data untuk tujuan bisnis; Pemrosesan pesanan secara elektronik
untuk orang lain; Penasihat bisnis dan layanan informasi; Pencatatan keuangan untuk tujuan akumulasi dan pembayaran
pensiun; Pencatatan keuangan untuk tujuan kepatuhan terhadap peraturan; Pencatatan perusahaan; Penderep; Penelitain
Perniagaan; Penelitian pemasaran dan promosi penjualan (untuk orang lain); Penelitian perniagaan dan pemasaran madu;
Penempatan iklan; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan
mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas,
perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Penempatan tenaga kerja; Penerbitan, manajemen dan
penyelesaian mata uang virtual yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk promosi barang dan jasa;
Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin dan mata uang virtual untuk promosi barang dan jasa; Penerbitan, manajemen
dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan barang untuk keperluan bisnis orang lain; Pengadaan jasa
untuk pihak lain; Pengadaan penjualan hewan ternak; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang
(dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengambilan informasi bisnis
yang terkomputerisasi; Pengaturan dan pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global;
Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi bisnis untuk wirausahawan dan perusahaan pemula (start-up) untuk bersaing
mendapatkan modal awal untuk membiayai kegiatan bisnis; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan
distribusi literatur iklan sebagai respons terhadap permintaan telepon; Pengaturan penjualan alas kaki; Pengaturan penjualan
peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Pengecer barang-barang;
Pengelolaan arsip perniagaan; Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan bisnis hotel dan penginapan lainnya; Pengelolaan
data pelanggan menggunakan basis data komputer; Pengelolaan hubungan pelanggan khusus terkait dengan rokok
elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok
elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan
informasi perpajakan; Pengelolaan laporan proyek bisnis; Pengelolaan skema loyalitas, termasuk mengorganisir pengerjaan
promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Pengembangan konsep
periklanan; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang
manajemen proyek; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen strategis; Penghimpun informasi ke dalam basis
data komputer; Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi
elektronik; Pengiklanan di surat kabar; Pengiklanan penjualan melalui pasar; Pengiklanan penjualan melalui pos;
Pengoperasian bisnis dari pusat perbelanjaan untuk pihak lain.; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online;
Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online untuk orang lain; Pengoptimalan situs web; Pengorganisasian, pengawasan
dan administrasi usaha dari penjualan dan skema insentif promosi, skema kartu loyalitas, skema dan program insentif,
program pengharagaan, skema poin untuk penebusan terhadap barang dan jasa; Pengorganisasian, pengoperasian dan
supervisi bisnis mata uang virtual; Pengrekrutan staff permanen; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi
madu; Penjualan alat sablon botol manual; Penjualan arang; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan barang pribadi
eceran atau grosir; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-
barang electrical atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun
grosir untuk produk aksesoris barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir
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untuk produk aksesoris gadget atau teknologi; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk
produk aksesoris peralatan dan perlengkapan selam; Penjualan deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan
tanah; Penjualan eceran dan grosir untuk tas dan dompet; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging (butcher
s shop); Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau
sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet,
berbagai barang di bidang berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat
penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang
untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan
peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat
tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair
(LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder
digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD
(HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi,
perekam, penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi,
turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar
plasma, proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu
komputer dan periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard
disk, kunci USB, kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan,
budidaya tanaman, tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas,
karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang,
seluloid dan pengganti semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan
pada suatu kabupaten, kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir,
penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh
elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: dekorasi interior dan eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil,
hiasan dinding dari tekstil, kain non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan
medis dan pemanasan), sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin
gorden, kait tirai, rol, pita gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai
bukan dari logam, gagang pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat
untuk gorden, penahan gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker,
cermin, karya seni dari logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik,
lilin, tempat lilin, tembikar, vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air
mancur, bunga kering untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis
permukaan, teras, tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias,
bak, patung dan patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur),
penahan vas, pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur),
payung, pandepo, kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan
tempat duduk, pengharum ruangan, pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang
atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan
via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk
pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan
makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor,
kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot
kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana
pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai
barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi,
deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan
makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas
kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat
pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat
kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu,
linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan
benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet,
tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan grosir barang-
barang; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penjualan melalui pos (termasuk dengan cara elektronik); Penjualan
online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik; Penjualan
pakaian,; Penjualan ritel dan grosir bahan medis; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu; Penjualan ritel dan grosir sampo
sepatu (online); Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata,
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aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup
kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu
pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam
tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian
pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian,
sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penjualan ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan
imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual beli
ritel online yang menawarkan wewangian, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan
kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan promosional,
terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan pUblisitas, pengumpulan pcndapat, studi pasar.; Penyajian barang
dan jasa pada semua alat komunikasi untuk ritel; Penyajian barang di media komunikasi untuk tujuan ritel; Penyajian barang
pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa
toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Penyebaran bahan untuk iklan;
Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan
komunikasi on-line di internet; Penyedia jasa pemesanan secara daring dalam bidang berbagai macam berkaitan untuk
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai
data demografis; Penyediaan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk anak; Penyediaan ahli
bisnis untuk perusahaan-perusahaan rintisan dan sedang berkembang; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan
dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan dan penyebaran
informasi, bantuan dan nasihat komersial untuk peserta pameran, pengunjung dan penyelenggara pameran, termasuk semua
informasi tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan informasi  di bidang
manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi  di bidang manajemen strategis yang di
tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi bisnis terkait dengan reseller; Penyediaan informasi dan nasehat
komersial/niaga (konsultan niaga); Penyediaan informasi dan saran yang berkaitan dengan jasa ritel; Penyediaan informasi di
bidang manajemen proyek yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi komersial dari basis data online;
Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan komputer;
Penyediaan informasi komersil; Penyediaan informasi konsumen melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi
mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi mengenai persiapan, audit,
atau pengesahan laporan keuangan; Penyediaan informasi pasar konsumen berkaitan dengan penjualan buku secara daring;
Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya
dan toko

Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko; Penyediaan informasi tentang survei kuesioner; Penyediaan
informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi
global; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung  sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan
dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan kolom publisitas; Penyediaan laporan bisnis
(komersial); Penyediaan layanan direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang
menampilkan hyperlink ke situs web; Penyediaan layanan intelijen pasar; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan
dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana
elektronik lainnya; Penyediaan pasar on-line untuk pembeli dan penjual barang dan jasa yang mana untuk melayani sebagai
perantara komersial dan promotor penjualan untuk penjual dan pembeli pihak ketiga barang dan jasa, seperti, kendaraan
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darat.; Penyediaan penghargaan insentif dan program keanggotaan kepada pelanggan dari pusat pelumasan kendaraan;
Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk
perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai
penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan pemrosesan tiket bandara, percepatan prosedur
menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas, service center khusus dan jalur untuk kumpulan
penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan, percepatan layanan penanganan di pintu masuk
dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk, peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan khusus,
koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah ditentukan
untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan dan percepatan respons customer service untuk penumpang
elite; Penyediaan program penghargaan insentif dan penghargaan loyalitas keanggotaan kepada pelanggan dari pusat
pelumasan kendaraan; Penyediaan program penghargaan insentif pelanggan melalui penerbitan dan pemrosesan poin
loyalitas untuk pembelian barang dan jasa; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan
di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyediaan
skema insentif dan informasi yang berkaitan dengan skema insentif; Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa
dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman;
Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyelenggaraan pengundian hadiah untuk tujuan promosi dan
perdagangan; Penyelidikan klien; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk
online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan papan iklan; Penyewaan peralatan untuk periklanan;
Penyewaan ruang iklan di situs web; Peragaan barang; Peralaman pasar; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk;
Perbelanjaan lokal daring dengan produk lokal yang dibeli oleh pelanggan di luar negeri; Perdagangan bahan bakar padat;
Perdagangan batu abu tahan api; Perdagangan batu bara; Perdagangan batu bara padat (briket); Perdagangan besar alat
laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; Perdagangan
besar kosmetik; Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa, asesori fotografi/videografi.; Perencanaan dan pelaksanaan
pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Perencanaan pengiklanan; Perencanaan strategi
pemasaran; Perikalan melalui Koran; Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media elektronik dan
internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait
untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan,
pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik;
Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Persiapan dan penyajian tayangan audio visual untuk tujuan periklanan yaitu
memproduksi rekaman audio visual promosi; Persiapan kolom publikasi; Persiapan penilaian pajak [akuntansi]; Persiapan,
kompilasi dan penyimpanan data elektronik; Presentasi barang dan jasa; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Produksi kembali dokumen; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi
rekaman video untuk tujuan pemasaran; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Produksi rekaman video untuk
tujuan publisitas; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan
aksesoris fesyen dan sejenisnya; Program loyalitas dan insentif pelanggan; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa
dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; Promosi [periklanan]
bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi barang dan jasa milik pihak lain melalui
program diskon dan insentif dimana poin pembelian diberikan untuk pembelian yang dilakukan oleh pelanggan vendor atau
perjalanan yang dilakukan oleh pelanggan anggota yang dapat ditukar dengan barang dagangan dan perjalanan; Promosi
penjualan (untuk orang lain); Promosi penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi
penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio
untuk orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk bisnis bebas bea; Promosi penjualan
untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Promosi secara online pada jaringan komputer; Promosi, periklanan dan
pemasaran situs online; Proses administratif pesanan belanjaan; Publikasi elektronik teks publikasi; Publikasi produksi film;
Pusat belanja melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui
internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices),
sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan
dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran,
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur,
peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Pusat perbelanjaan yang menjual
peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Retail store services featuring shoes; Riset dan analisis data bisnis; Ritel
online; Ritel seluruh barang; Saran bisnis dan analisis pasar; Saran dan konsultasi bisnis mengenai penggunaan dan
permintaan untuk material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Saran manajemen
pemasaran; Saran organisasi bisnis; Sewa mesin penjual otomatis; Stan untuk penjualan es krim; Studi dan analisis pasar
melalui Internet; Studi statistic bisnis; Supermarket bahan bangunan; Survei [jajak pendapat]; Survei bisnis; Survei untuk
kepentingan bisnis; TOKO SERBA ADA; Tampilan barang dagangan di media komunikasi untuk tujuan ritel; Tempat
penyelenggara kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko
Aquarium; Toko Barang Pecah belah; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko Optik; Toko Pakaian Jadi /
konpeksi; Toko Penjualan Lampu LED, lampu tenaga surya dan bola lampu; Toko alat-alat musik dan rekaman-rekaman; Toko
alat-alat olahraga; Toko barang elektronik audio dan audio visual; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang
grosir; Toko barang-barang seni; Toko bebas bea bandara; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko boneka;
Toko buku dan alat-alat tulis; Toko bunga; Toko distro; Toko eceran aluminium; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian
dan aksesoris mobil; Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan
rumah tangga dari tekstil; Toko eceran yang menjual produk susu; Toko emas; Toko emas dan perhiasan; Toko handphone
dan asesoris; Toko helm dan aksesoris helm; Toko jam; Toko jam tangan; Toko jamu (herbal); Toko komputer dan aksesoris;
Toko kue; Toko kue online; Toko mainan anak-anak; Toko makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko
mebel dan ranjang; Toko menjual bakso goreng matang; Toko menjual produk voucher secara elektronik / online; Toko
minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko olahraga; Toko oleh-oleh; Toko online
dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise karakter animasi; Toko online di bidang
makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan
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bayi; Toko pakaian ritel; Toko pancake dan waffle; Toko parfum; Toko perabotan; Toko perangkat hardware; Toko perhiasan;
Toko perlengkapan bayi; Toko plastik; Toko pulsa dan kartu perdana; Toko ritel, katalog pesanan melalui pos, dan layanan
toko ritel yang ditawarkan melalui Internet di bidang alas kaki, pakaian, barang-barang-barang kecil terbuat dari kulit, tas besar
yang digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas tangan, kacamata hitam, dan aksesoris terkait di atas; Toko roti online;
Toko sepatu; Toko serba ada; Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko tekstil dan pakaian; Toko telekomunikasi; Toko
yang melayani penjualan mesin; Toko yang menjual Karpet; Toko yang menjual antara lain: baterai telepon seluler, -baterai isi
ulang, -pengisi daya baterai untuk gawai dan telepon selular baik secara onLine maupun langsung; Toko yang menjual batu
alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Toko yang
menjual berbagai macam parcel; Toko yang menjual cat; Toko yang menjual emas batangan; Toko yang menjual es krim;
Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca mata pelindung matahari, tempat-
tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca mata anti silau, tas, tas ransel, tas
selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam
tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu,
sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat tidur
gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang
menjual kue; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; Toko yang menjual pompa
air rumah tangga dan industri serta seluruh alat listrik; Toko yang menjual wallpaper, gorden, blinds, vinyl floor, lantai kayu,
sticker, kaca filem; Toko-toko Grosir Elektronik; Ulasan biaya perawatan kesehatan; Waralaba restoran, yaitu, penawaran
bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; Wholesale store services featuring shoes;
administasi program diskon yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon pengiriman,
percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; administrasi bisnis dan layanan konsultasi bisnis;
administrasi bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; administrasi bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama
orang lain; administrasi bisnis hotel; administrasi bisnis perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; administrasi bisnis
perusahaan real estat; administrasi bisnis program dan layanan penggantian farmasi; administrasi bisnis program dan layanan
penggantian obat; administrasi bisnis program penggantian pasien; administrasi bisnis untuk orang lain; administrasi bisnis;
fungsi kantor; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; jasa periklanan;
manajemen bisnis; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; administrasi
dan manajemen hibah penelitian; administrasi dan penyelenggaraan bisnis pusat perbelanjaan di situs web; administrasi dan
penyelenggaraan pusat perbelanjaan; administrasi franchise (waralaba); administrasi iklan; administrasi klaim di bidang
kompensasi pengangguran; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; administrasi komersial untuk
barang dan jasa bagi orang lain; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain; administrasi komersial
untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta mendapatkan diskon barang
dan jasa melalui penggunaan kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan, program loyalitas konsumen,
skema insentif dan loyalitas pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau insentif, program imbalan loyalitas, skema
keanggotaan, skema insentif penjualan dan promosi, program insentif promosi penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan
bisnis toko ritel; administrasi loyalitas pelanggan dan skema insentif; administrasi penggajian bisnis untuk orang lain;
administrasi program diskon untuk memungkinkan peserta memperoleh diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu
keanggotaan diskon; administrasi program diskon yang memungkinkan peserta untuk mendapatkan diskon pada jasa
pengiriman melalui penggunaan kartu keanggotaan diskon; administrasi program frequent flyer; administrasi program frequent
flyer yang memungkinkan anggota menukarkan miles untuk poin atau penghargaan yang ditawarkan oleh program loyalitas
lainnya; administrasi program imbalan kerja; administrasi program imbalan kesetiaan; administrasi program imbalan loyalitas
yang melibatkan pertukaran cap; administrasi program insentif promosi penjualan; administrasi program loyalitas konsumen;
administrasi program loyalitas konsumen untuk mempromosikan layanan restoran dan layanan ritel orang lain; administrasi
program loyalitas pelanggan; administrasi program loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; administrasi program loyalti
konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi program pemberian
insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain; administrasi program pensiun karyawan; administrasi
program pertukaran budaya dan pendidikan; administrasi program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan;
administrasi program tunjangan karyawan mengenai keanggotaan klub kebugaran; administrasi program tunjangan
kesejahteraan karyawan; administrasi pusat data dalam bidang data besar (big data); administrasi rekening tabungan;
administrasi rencana penyedia yang disukai; administrasi rencana perawatan kesehatan prabayar; administrasi sewa guna
real estat dalam bentuk mengatur perjanjian sewa guna dan sewa untuk real estat; administrasi skema insentif penjualan dan
promosi; administrasi skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan; administrasi skema
loyalitas dan insentif; administrasi urusan bisnis; administrasi urusan bisnis waralaba; administrasi usaha; administrasi yang
berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; administrasi, penagihan, dan rekonsiliasi akun atas nama orang lain;
advertising to promote the sale of products and the use of services by the point accumulation method or discount privilege
grant method; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen atau agen penjualan pesanan
melalui surat; agen impor-ekspor; agen informasi komersial; agen kerja terkait dengan pembayaran barang; agen pemesanan
teater; agen pemesanan teater [layanan pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil]; agen pemesanan teater [manajemen
bisnis artis pertunjukan]; agen pemesanan teater untuk iklan atau promosi penjualan; agen penerbitan; agen penjualan barang
baik eceran maupun grosir; agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran
untuk iklan dan promosi penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan
mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk
mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan asing
untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk kontrak
pengadaan (untuk pihak lain) untuk penjualan dari barang melalui telefon seluler dan internet; agen untuk langganan koran;
agen untuk penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan
produk; agency services of products, services and company on the internet; agensi ekspor dan impor; akuntansi; akuntansi
administrasi; akuntansi biaya; akuntansi forensik; akuntansi manajemen biaya; alih daya (bantuan komersial); analis data
bisnis; analisa dan pengajaran manajemen; analisa informasi bisnis; analisa manajemen atau pemberian nasehat tentang
manajemen; analisa mengenai masalah ekonomi; analisa respon konsumen; analisis biaya; analisis biaya-manfaat; analisis
bisnis strategis; analisis bisnis, layanan informasi dan penelitian pasar; analisis dan pelaporan statistik; analisis dan penelitian
pasar; analisis dan studi atas informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan
melalui penelitian pasar dan studi-studi per-iklanan; analisis dan studi pasar; analisis data bisnis; analisis data dan statistik
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studi pasar; analisis data pemasaran; analisis data penelitian pasar; analisis data penelitian pasar dan statistik; analisis data
termasuk analisis perilaku pengguna dan intelijen; analisis harga biaya; analisis harga biaya mengenai pembuangan,
pembuangan, penanganan, dan daur ulang limbah; analisis informasi bisnis; analisis informasi bisnis yang tidak berkaitan
dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; analisis kecenderungan busana dan pasar untuk
memberikan saran dan konsultasi kepada pemilik merek ritel; analisis kerja untuk menentukan keahlian pekerja dan
persyaratan pekerja lainnya; analisis laba bisnis; analisis manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis atas pengurangan
penggunaan listrik; analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis mengenai biaya peralatan listrik; analisis manajemen
bisnis dan konsultasi bisnis; analisis pasar biji-bijian; analisis pemasaran; analisis pemasaran real estat; analisis respon iklan
dan riset pasar; analisis respons iklan; analisis respons iklan dan studi pasar; analisis respons terhadap iklan; analisis statistik
dan layanan pelaporan untuk keperluan bisnis; analisis statistik riset pasar; analisis studi pasar; analisis tren bisnis; analitik
data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi pembayaran dan data bisnis lainnya ke
departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; asa-jasa pengadaan untuk orang lain (pembelian
barang dan jasa untuk orang lain); audisi seniman pertunjukan (pemilihan personil); audit akun; audit bisnis; audit keuangan;
audit laporan keuangan; bantuan administrasi bisnis; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender;
bantuan bisnis; bantuan bisnis sehubungan dengan memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global;
bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi amal; bantuan
bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; bantuan bisnis untuk seniman dan penampil; bantuan bisnis,
manajemen dan layanan administrasi; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; bantuan dalam manajemen bisnis
komersial waralaba; bantuan dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; bantuan dan saran
mengenai organisasi dan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk orang lain; bantuan
manajemen bisnis dalam pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; bantuan manajemen bisnis
untuk perusahaan industri atau komersial; bantuan manajemen industri; bantuan manajemen komersial; bantuan manajemen
komersial atau industri; bantuan manajemen personalia; bantuan manajemen perusahaan; bantuan pemasaran; bantuan,
layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan
dengan manajemen bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; bantuan, layanan
konsultasi dan konsultasi berkenaan dengan perencanaan bisnis; belanja online; beriklan di Internet untuk orang lain; beriklan
di kios elektronik; beriklan di majalah, brosur, dan koran; beriklan di pers populer dan profesional; beriklan melalui Internet;
beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui media elektronik; beriklan melalui semua sarana komunikasi publik;
beriklan untuk orang lain di Internet; bisnis dan manajemen; bisnis pemasaran; blockchain sebagai suatu layanan (blockchain
as a service), yaitu, saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain; conducting of trade shows; copywriting;
copywriting iklan; copywriting untuk keperluan iklan dan promosi; database dan manajemen arsip yang terkomputerisasi;
demonstrasi barang; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik; demonstrasi barang dan jasa dengan cara
elektronik, juga untuk manfaat yang disebut layanan Teleshopping dan homeshopping; demonstrasi barang pada media
komunikasi untuk keperluan ritel; demonstrasi barang untuk keperluan iklan; demonstrasi barang untuk keperluan promosi;
demonstrasi penjualan untuk orang lain; demonstrasi produk di jendela toko dengan model langsung; demonstrasi produk
disediakan di dalam toko dan melalui jaringan komunikasi global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; desain bahan
iklan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; desain
selebaran iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; diagnosis dan
pembinaan strategi administrasi antar perusahaan induk; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi
barang-barang (bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi dan penyebaran
materi iklan; distribusi dan penyebaran materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi iklan; distribusi
iklan dan pengumuman komersial; distribusi masalah periklanan; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak,
sampel]; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi materi iklan,
pemasaran dan promosi; distribusi minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan silinder untuk
melindungi sensor suhu, mesin, dan bagiannya; distribusi pengumuman iklan; distribusi produk untuk tujuan periklanan;
distribusi prospektus; distribusi prospektus dan sampel; distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan;
distribusi prospektus untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus, langsung atau melalui pos; distribusi sampel; distribusi
sampel untuk keperluan iklan; distribusi sampel untuk keperluan publisitas; distribusi sampel, langsung atau melalui pos;
distribusi selebaran iklan; distribusi selebaran iklan untuk orang lain; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi
selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk keperluan periklanan; distributor aluminium; duplikasi dokumen; ekspor
dan impor alat-alat berat dan suku cadang; evaluasi bisnis; evaluasi peluang bisnis; evaluasi persyaratan personel; evaluasi
statistik data dari studi pasar; evaluasi statistik data pemasaran; evaluasi statistik data penelitian pasar; faktur; faktur bisnis;
file sentral dan manajemen file bisnis terkomputerisasi; fungsi kantor; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan
komersial; galeri seni untuk tujuan komersial atau iklan; general office work regarding management of pecuniary claim by
computer; grosir barang (dengan berbagai media); grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya
musik dan karya artistik; grosir online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; hubungan Masyarakat; hubungan
masyarakat yang berkaitan dengan kecantikan; iklan banner; iklan baris; iklan bayar per klik; iklan billboard elektronik; iklan
bioskop; iklan dan layanan informasi komersial; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan pemasaran kooperatif; iklan
dan pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan dan promosi perusahaan; iklan dan saran
bisnis; iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; iklan dengan komunikasi nirkabel; iklan di
bidang pariwisata dan perjalanan; iklan film; iklan jasa pelatihan penyelaman dalam air secara online; iklan komersial; iklan
komersial perusahaan; iklan komersial radio; iklan komersial televisi; iklan langsung; iklan majalah; iklan melalui pesanan
surat; iklan melalui sarana komunikasi umum; iklan melalui semua sarana komunikasi umum; iklan mobil untuk dijual melalui
Internet; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan pengalaman, acara dan
secara langsung; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang
berkaitan dengan acara olahraga domestik dan internasional; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui
pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan konser musik; iklan promosi produk dan layanan pihak
ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik, dan acara budaya lainnya;
iklan radio; iklan radio dan televisi; iklan real estat; iklan real estat komersial; iklan real estat komersial atau perumahan; iklan
real estat perumahan; iklan respons langsung; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui
internet; iklan secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan situs web bisnis; iklan sponsor; iklan surat langsung untuk
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menarik pelanggan baru dan mempertahankan basis pelanggan yang ada; iklan televisi; iklan untuk keperluan rekrutmen; iklan
untuk perekrutan personil; iklan wisata diving dan snorkeling di Pulau melalui internet; iklan yang berkaitan dengan layanan
transportasi dan pengiriman; iklan yang berkaitan dengan produk farmasi dan produk pencitraan in-vivo; iklan, pemasaran dan
konsultasi konsultasi, layanan konsultasi dan bantuan; iklan, promosi, dan layanan hubungan masyarakat; iklan, promosi, dan
layanan keagenan; informasi bisnis; informasi bisnis dan layanan penelitian; informasi bisnis dan layanan penelitian
berbantuan komputer; informasi bisnis dan layanan penilaian; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan
pertanyaan bisnis; informasi dan saran komersial untuk konsumen; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen
penilaian bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi
komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; informasi pemasaran; informasi penjualan produk;
informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya;
informasi, jasa konsultasi, memberikan nasehat, menginformasikan yang berkaitan dengan semua yang disebutkan di atas.;
informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang
disediakan secara online atau melalui Internet; information retrieval services executed using electronic calculators for others;
information retrieval services on the internet using artificial intelligence program for others; input dan kompilasi informasi ke
dalam basis data komputer; input, kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; internet dan layanan
situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; interpretasi data riset pasar; interpretasi data studi pasar; inventaris barang
dagangan; investigasi bisnis; investigasi bisnis mengenai aktivitas perusahaan atau bisnis; issuing of trading stamp; issuing,
clearing and managing point cards; issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation
type card and discount privilege card; jajak pendapat; jaringan bisnis; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa
administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa administrasi bisnis di bidang transportasi; jasa administrasi dan manajemen
bisnis sehubungan dengan program sponsor; jasa administrasi kantor; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa
administratif kartu loyalitas; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen bakat dalam sifat manajemen
bisnis artis yang tampil; jasa agen ekspor; jasa agen ekspor-impor di bidang energi; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen
pemasaran; jasa agen pembelian; jasa agen pemodelan; jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa agen penjualan yang
menampilkan bagian dan aksesoris untuk mobil; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agen periklanan
televisi; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen sastra yang terdiri dari negosiasi kontrak; jasa agen tenaga kerja dan
pekerjaan; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman
pertunjukan); jasa akuntansi untuk merger dan akuisisi; jasa akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa
akuntansi yang berkaitan dengan piutang dagang; jasa alih daya (outsourcing) di bidang manajemen sumber daya manusia
(HCM); jasa alih daya (outsourcing) di bidang rekrutmen dan kepegawaian; jasa alih daya (outsourcing) di bidang sumber
daya manusia; jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa analisa penjualan; jasa analisis atau konsultasi di bidang pertanian; jasa
analisis dan riset pasar; jasa analisis pasar; jasa analisis periklanan; jasa audit; jasa bantuan bisnis sehubungan dengan
pengumpulan dan penyewaan daftar alamat; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa bantuan untuk
perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa bisnis dan periklanan; jasa bisnis, seperti
membantu pihak lain dalam perundingan dan pengembangan kemitraan bisnis dan aliansi bisnis; jasa diskon (-untuk
pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan
pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa
distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk alas kaki; jasa distributor grosir untuk anggur dan minuman
beralkohol; jasa distributor grosir untuk bir; jasa distributor grosir untuk furnitur; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa
distributor grosir untuk lembaran dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan
minuman; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk
segar; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa
eceran atau grosiran robot industri; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran
atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web internet; jasa eceran atau grosiran untuk
akumulator; jasa eceran atau grosiran untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa eceran atau grosiran untuk mesin dan
instrumen pengukur atau penguji; jasa eceran atau grosiran untuk pendingin udara; jasa eceran atau grosiran untuk peralatan
dan instrumen telekomunikasi; jasa eceran atau grosiran untuk permesinan dan peralatan elektrikal; jasa eceran atau jasa
grosir untuk alat dan rekam musik; jasa eceran atau jasa grosir untuk bahan bakar; jasa eceran atau jasa grosir untuk bahan
bangunan; jasa eceran atau jasa grosir untuk batu mulia semi-tempa dan tiruannya; jasa eceran atau jasa grosir untuk bunga
[alami] dan pohon; jasa eceran atau jasa grosir untuk hewan peliharaan; jasa eceran atau jasa grosir untuk makanan olahan;
jasa eceran atau jasa grosir untuk mesin dan alat fotografi dan persediaan fotografi; jasa eceran atau jasa grosir untuk
minuman berkarbonasi [minuman penyegar] dan minuman jus buah non-alkohol; jasa eceran atau jasa grosir untuk minuman
keras; jasa eceran atau jasa grosir untuk peralatan ritual; jasa eceran atau jasa grosir untuk perlengkapan penyambung; jasa
eceran atau jasa grosir untuk popok; jasa eceran atau jasa grosir untuk susu; jasa eceran atau jasa grosir untuk tikar tatami;
jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir berkaitan dengan pelana; jasa grosir dan eceran; jasa grosir untuk alas
kaki; jasa grosir untuk alat musik; jasa grosir untuk artikel menjahit; jasa grosir untuk artikel pembersih; jasa grosir untuk bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; jasa grosir untuk
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; jasa grosir untuk bahan seni; jasa grosir untuk barang cetakan; jasa grosir
untuk barang yang dipanggang; jasa grosir untuk daging; jasa grosir untuk furnitur; jasa grosir untuk instalasi sanitasi; jasa
grosir untuk instrumen horologis; jasa grosir untuk instrumen medis; jasa grosir untuk kain; jasa grosir untuk karya seni; jasa
grosir untuk mainan; jasa grosir untuk minuman beralkohol, kecuali bir; jasa grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakan
ternak; jasa grosir untuk penerangan; jasa grosir untuk penutup dinding; jasa grosir untuk penutup lantai; jasa grosir untuk
perabotan; jasa grosir untuk peralatan hortikultura; jasa grosir untuk peralatan konstruksi; jasa grosir untuk peralatan
memasak makanan; jasa grosir untuk peralatan menyelam; jasa grosir untuk peralatan pasokan air; jasa grosir untuk peralatan
pemindahan tanah; jasa grosir untuk peralatan penyamakan matahari; jasa grosir untuk peralatan pertanian; jasa grosir untuk
perangkat keras komputer; jasa grosir untuk perangkat keras logam; jasa grosir untuk persediaan alat tulis; jasa grosir untuk
persiapan membuat minuman; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman beralkohol; jasa grosir untuk persiapan
pembersihan; jasa grosir untuk persiapan perawatan hewan; jasa grosir untuk produk hortikultura; jasa grosir untuk produk
susu; jasa grosir untuk sampah untuk hewan; jasa grosir untuk tembakau; jasa grosir untuk tutup kepala; jasa grosir yang
berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa grosir yang berkaitan dengan alas kaki; jasa grosir yang berkaitan dengan barang
cetakan; jasa grosir yang berkaitan dengan bulu tiruan; jasa grosir yang berkaitan dengan furnitur; jasa grosir yang berkaitan
dengan ikan; jasa grosir yang berkaitan dengan kain; jasa grosir yang berkaitan dengan karya seni; jasa grosir yang berkaitan
dengan pakan untuk hewan; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan hortikultura; jasa grosir yang berkaitan dengan
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peralatan konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan pertanian; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan perhiasan; jasa grosir yang berkaitan dengan
produk hortikultura; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa grosir yang berkaitan dengan
tutup kepala; jasa humas; jasa iklan dan promosi; jasa iklan ritel yaitu penyebaran masalah iklan untuk pihak lain melalui
jaringan komunikasi elektronik daring; jasa iklan suara; jasa informasi bisnis; jasa informasi bisnis yang tidak berkaitan dengan
informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan
standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial
yang disediakan oleh akses ke database komputer; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa informasi statistik untuk
tujuan bisnis; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa informasi,
yaitu menyediakan informasi tentang produk ritel kepada pelanggan yang menampilkan ketersediaan produk tertentu yang
menarik bagi mereka; jasa jaringan bisnis dan profesional; jasa jasa katalog toko eceran; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual
beli mobil bekas secara online; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam kaitannya dengan kosmetik; jasa keagenan untuk
kontrak penjualan listrik; jasa keagenan untuk pengaturan kontrak layanan listrik; jasa kliping berita iklan secara daring (online)
melalui jaringan komputer; jasa klub pelanggan dan jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau
periklanan; jasa klub pelanggan, untuk keperluan komersial, promosi dan/atau iklan; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi
bisnis dalam bidang prospek real estat; jasa konsultasi bisnis dalam bidang transaksi real estat komersial; jasa konsultasi
bisnis dalam kaitannya dengan identitas perusahaan; jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial
perusahaan; jasa konsultasi bisnis dan informasi; jasa konsultasi bisnis di bidang logistik transportasi; jasa konsultasi bisnis di
bidang penggunaan listrik; jasa konsultasi bisnis di bidang pertanian; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan menyediakan
situs web pada jaringan komputer global yang pihak ketiga dapat menawarkan dan sumber barang dan jasa, tempat,
menentukan status dan memenuhi permintaan dan pesanan perdagangan, masuk ke dalam kontrak dan transaksi bisnis; jasa
konsultasi bisnis sehubungan dengan pengoperasian pasar elektronik untuk pembeli dan penjual barang-barang dan atau
jasa-jasa pada jaringan komputer global; jasa konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; jasa konsultasi bisnis untuk
perusahaan; jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; jasa konsultasi bisnis yang berkaitan dengan integrasi bidang
teknologi proses bisnis, pembelajaran organisasi, manajemen perubahan dan keberlanjutan operasional; jasa konsultasi dan
informasi mengenai pembukuan untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan rutin dari perusahaan
induk; jasa konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan akuntansi; jasa konsultasi dan konsultasi di bidang strategi bisnis;
jasa konsultasi di bidang jasa kesekretarisan; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi manajemen bisnis yang disediakan
melalui Internet; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi perdagangan luar negeri; jasa konsultasi rekrutmen bisnis;
jasa konsultasi terkait dengan manajemen pusat perbelanjaan; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan
penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian
barang; jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan administrasi dan penyelenggaraan di bidang program penghargaan loyalitas; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
pembuatan konsep, pengkreasian, proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan
pengawasan skema keanggotaan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan
kartu diskon; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa layanan retail yang
berkaitan dengan bahan-bahan makanan; jasa layanan retail yang terkait dengan penyiapan pembuatan minuman; jasa
logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan
komersial, promosi dan / atau iklan; jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial/ promosi dan / atau iklan yang tidak
berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa
manajemen bisnis komersial; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa manajemen
bisnis, yaitu, pengelolaan dan pengoperasian hotel, restoran, bar, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel, kondominium,
gedung apartemen untuk pihak lain; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa manajemen database
terkomputerisasi; jasa manajemen penjualan di internet; jasa manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; jasa
marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa menjual
bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari bermacam-macam barang, yang memungkinkan
pelanggan untuk melihat dengan baik dan membeli barang-barang tersebut melalui situs web internet barang dagangan
secara umum dan toko grosir; jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa outsourcing
dalam sifat mengatur kontrak layanan untuk orang lain; jasa outsourcing dalam sifat mengatur pengadaan barang untuk orang
lain; jasa outsourcing di bidang analitik bisnis; jasa outsourcing di bidang manajemen hubungan pelanggan; jasa outsourcing
di bidang operasi bisnis; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pelelangan; jasa pemasaran; jasa pemasaran di
bidang kedokteran gigi; jasa pemasaran di bidang perjalanan; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa pembelanjaan melalui
internet; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan
elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain; jasa pemesanan (untuk orang lain); jasa pemesanan dan penjualan barang
secara online; jasa pemodelan statistik; jasa pemrosesan data dalam bidang transportasi; jasa pemrosesan data di bidang
transportasi; jasa penagihan; jasa penasihat pembukuan untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan
rutin dari perusahaan induk; jasa penataan untuk tujuan iklan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi,
operasi, dan penjualan di pasar domestik dan luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset
pasar; jasa penelitian pasar dan informasi; jasa penerbitan, pengelolaan dan penyelesaian kupon dan poin untuk
mempromosikan barang dan jasa; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak
termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut; jasa pengadaan minuman beralkohol [membeli barang untuk bisnis lain]; jasa pengadaan untuk orang lain [membeli
barang dan jasa untuk bisnis lain]; jasa pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk
transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di
outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan toko serba ada; jasa pengaturan dan pengorganisasian promosi pemasaran untuk
pihak lain; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis;
jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa pengumpulan data; jasa penilaian bisnis; jasa penilaian
perusahaan; jasa penjualan aksesoris telepon selular; jasa penjualan alat teknik; jasa penjualan alat-alat kedokteran; jasa
penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan daging beku; jasa penjualan dan publisitas; jasa penjualan
grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan hasil laut (beku); jasa
penjualan ikan; jasa penjualan makanan  berbahan dasar ikan; jasa penjualan makanan atau minuman yang dioperasikan
dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan minuman atau makanan yang dipilih; jasa penjualan makanan dan minuman;
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jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan makanan dan
minuman yang dipesan melalui mesin; jasa penjualan makanan olahan hasil laut; jasa penjualan melalui sistem berbasis web
dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk,
mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar
produknya; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh pearl;
jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan perabot rumah tangga; jasa penjualan produk  dibidang nutrisi dan suplemen diet,
minuman dan sari buah; jasa penjualan produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online
(internet).; jasa penjualan ritel produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan ritel, grosir dan online
termasuk berhubungan dengan buku dan publikasi lainnya jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang
berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa penjualan secara online; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan
farmasi; jasa penjualan wisata dalam air diving dan snorkeling secara online; jasa penyaluran gas secara ritel (eceran); jasa
penyediaan data bisnis; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa penyediaan
portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik
transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi
promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau
iklan; jasa perantara bisnis untuk menjual dan membeli barang dan jasa; jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan
pengiriman pesanan melalui telekomunikasi; jasa perantara komersial untuk alat pijat estetika; jasa perantara komersial untuk
kosmetik; jasa perdagangan aluminium; jasa perdagangan besar (distributor) alat-alat berat dan suku cadang; jasa
perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online
sehubungan dengannya; jasa perekrutan talent bisnis; jasa periklanan; jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku
bisnis); jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi dan konsultasi yang terkait dengannya; jasa periklanan
dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan dan
publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita komersial pihak ketiga melalui media
cetak, audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan email; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk
promosi e-commerce; jasa periklanan video; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan yang
disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan
pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye
periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan
dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang
lain; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa perniagaan yang melayani penjualan
kendaraan bermotor; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi,
minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat
kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa program
loyalitas, insentif dan bonus untuk pelanggan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa promosi penjualan; jasa
promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; jasa promosi yaitu
distribusi voucer hadiah untuk keperluan promosi dan komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya dan  melalui internet; jasa rekrutmen personel; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait
dengan kosmetik; jasa retail secara online untuk produk konsumen; jasa retail sehubungan dengan penjualan kertas, karton,
barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat tulis kantor atau keperluan rumah tangga,
bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur), bahan instruksional dan pengajaran (kecuali
peralatan); jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan kuas, kotak wadah
sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis mata, rambut untuk kuas, perlengkapan
penghapus tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit imitasi, kulit halus, kulit binatang,
koper, dan tas perjalanan, payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali kekang dan pelana kuda,
backpack (sejenis ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah kulit atau papan kulit, tali
pengikat hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan malt, bir, air mineral dan air soda, minuman lain yang tidak
beralkohol, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; jasa retail sehubungan dengan
penjualan mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin, mesin kasir, mesin hitung, peralatan pemprosesan
data, komputer, perangkat lunak komputer, alat pemadam kebakaran, kacamata hitam, kacamata, logam mulia dan logam
campurannya, perhiasan, batu mulia, instrumen horologis dan kronometrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan
minuman ringan, minuman energi, anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang nafsu makan), minuman
berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat, minuman anggur manis,
air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman keras, air barli, fruit
squash, sarsaparilla, minuman beralkohol (kecuali bir); jasa retail sehubungan dengan penjualan padi-padian dan pertanian,
produk hortikultura dan kehutanan, hewan hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami, bahan
makanan untuk hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana, parka,
petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja lengan
pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus kaki,
jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus
oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan
penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang
uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi,
bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot,
bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik,
sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju
hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan pembakar parfum, semprotan parfum, alat penguap parfum,
bedak padat, paf bedak, tegakan kuas cukur, kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat sabun, mangkuk sup, tempat
spons, tegakan untuk kuas cukur, sikat gigi, sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan peralatan dan wadah
rumah tangga atau dapur, sisir dan spons, kuas (kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas, barang-barang untuk keperluan
pembersihan, wol baja, kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung),
barang pecah belah, porselen dan barang-barang tembikar, cermin, spons abrasif untuk menggosok kulit, dispenser aerosol,
tidak untuk keperluan medis; jasa retail sehubungan dengan penjualan perangkat manikur, perangkat manikur elektrik,
penghalus kuku elektrik atau non-elektrik, gunting kuku elektrik atau non-elektrik, kikir kuku, kikir kuku elektrik, perangkat
pedikur; jasa retail sehubungan dengan penjualan perkakas dan alat tangan (yang dioperasikan secara manual), peralatan
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pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, penjepit keriting, alat penghilangan bulu, pemoles kuku jari
tangan elektrik dan non-elektrik,  flat iron, gunting rambut untuk penggunaan pribadi, elektrik atau non-elektrik, alat tangan
elektrik dan non-elektrik untuk pengeritingan rambut, pinset pencabut rambut; jasa retail sehubungan dengan penjualan
perlengkapan dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran,  penyurveian, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan,
pengukuran, pensinyalan, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pengajaran, perlengkapan dan instrumen untuk
penghantaran, pengalihan, pengubahan, pengumpulan, pengaturan atau pengendalian listrik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan perlengkapan untuk rekaman, transmisi, atau reproduksi suara atau gambar, pembawa  data magnetik, disc
perekaman, compact disc, dvd dan media rekaman digital lain; jasa retail sehubungan dengan penjualan renda dan bordir, pita
dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, karpet, permadani, keset dan bahan
anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, hiasan dinding (non-tekstil), permainan dan
alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi untuk pohon natal; jasa retail sehubungan dengan penjualan
sediaan pemutihan dan bahan lain untuk penggunaan penatu, sediaan pembersihan, pengilapan, penggosokan, dan
pengampelasan, sabun; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian
tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan penjualan tali, senar, jaring, tenda, bidai, terpal, layar,
karung dan tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik), bahan tekstil berserat mentah, kain tenun dan utas,
untuk penggunaan tekstil; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit,
tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita,
tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah
perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian
tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur,
penutup meja; jasa retail sehubungan dengan penjualan tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa retail
sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik,
kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias,
bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa
riset bisnis; jasa ritel; jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anak-
anak sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan,
penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa
ritel dan jasa grosir untuk konsumen mesin permainan video, mesin permainan video arcade, dan peralatan permainan yang
dapat digenggam dengan layar kristal cair; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan permainan kartu dan aksesorisnya; jasa ritel
dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatannya; jasa ritel online terkait mainan; jasa ritel
supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman
beralkohol dan tidak beralkohol; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan
dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-
visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk
penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan
instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan
diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang
bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal
komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan
perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat pemadam
kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan dengan
komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat dan
peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya baterai,
pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode
dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit terpadu,
tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar
matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan
dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang
ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat,
peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk
penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air,
keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagian-
bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya,
perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak
dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan
dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam
mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik,
penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid
buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah
tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas
plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop,
kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak
lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis,
katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah,
voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label
koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak,
catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus, penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] ,
stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku
harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian,
hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi bahan pencegah
kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit
binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang, pupuk,
sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan
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kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam
bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan
sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk
penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan
perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih
badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan
penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan,
sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku,
sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung
obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan
kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata
pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui
internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel,
bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer,
permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program
komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc,
peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan
komputer  interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik,
peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu
bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan,
program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata
(eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang,
pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca
mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer
grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick
untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa
untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket
penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori,
penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam
dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan
navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon,
kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata  (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur
dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk
membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas
bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat
lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail,
teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum,
patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang
perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca,
porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung
miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail],
mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali,
sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan,
wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal
untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah
yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi,
tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring,
tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam
bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang,
bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil,
linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur;
jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran melalui media
sosial; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia melalui jaringan
komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen pihak lain,
kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya; jasa toko
retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online berupa
rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko
retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak komputer
yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online yang
menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset realitas
virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa toko retail sehubungan dengan
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hadiah; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer untuk penggunaan alat-alat elektronik digital ponsel genggam
dan elektronik konsumen lain; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan
televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa toko untuk penjualan alat dapur; jasa toko
untuk penjualan alat make up; jasa toko untuk penjualan hadiah pesta pernikahan; jasa toko untuk penjualan hadiah ulang
tahun; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa transkripsi; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa
untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa waralaba hotel (manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu
menawarkan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, bar, spa, fasilitas rekreasi dan
kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung apartemen; jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam
pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran,
kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu)
untuk pihak lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha  dalam transaksi konsumen dan perilaku konsumen; jasa-
jasa administrasi bisnis; jasa-jasa administrasi program loyalitas pelanggan yang memungkinkan peserta untuk memperoleh
diskon barang dan jasa, diskon pengiriman, percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; jasa-jasa
analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour)
melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa analitik data usaha mengenai penjualan produk dan jasa
orang lain, dan autentikasi, proses dan manajemen pembayaran selular; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-
sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa impor dan ekspor;
jasa-jasa informasi usaha dan komersil secara online; jasa-jasa informasi usaha secara online, yakni, menganalisa preferensi
individu dan menyediakan ulasan dan rekomendasi produk; jasa-jasa konsultasi bisnis, yaitu menilai rencana-rencana bisnis
wirausaha; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-
karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu
manajemen dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran,
kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu),
klub rekreasi resor, klub liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat
kediaman pribadi, hak penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain; jasa-jasa manajemen
database; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan
periklanan; jasa-jasa pemasaran melalui mesin penelusuran; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan
kesehatan pada karyawan untuk tujuan pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penelitian media, ialah penelitian pada
dampak-dampak media masa berbeda pada pendapat-pendapat (opini) pada konsumen dan kelakukan konsumen, dan
penyediaan jasa-jasa konsultansi yang berkaitan dengan utillisasi hasil-hasil penelitian media; jasa-jasa penelitian perniagaan
yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk
sementara; jasa-jasa pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang
makanan hewan untuk tujuan promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; jasa-jasa penyediaan media
dibidang periklanan dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media
untuk periklanan pemasaran secara langsung; jasa-jasa perantara usaha untuk penjualan dan pembeliaan barang dan jasa,
yakni, memfasilitasi transaksi pembeli dan penjual dengan menyediaan informasi tentang penjual, barang dan/atau jasa
kepada pembeli; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang
berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan
dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran,
ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-
pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran
komunikasi viral; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunikasi
untuk kegunaan penjualan; jasa-jasa program loyalitas pelanggan yang menampilkan hadiah dalam bentuk diskon jasa
pengiriman; jasa-jasa promosi penjualan, ialah mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa atas berbagai macam industri-
industri melalui penyaluran bahan-bahan promosi dan memberikan nasehat promosi penjualan; jasa-jasa promosi yaitu
distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek bernilai, stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler dan peralatan seluler
lainnya dan internet; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-
perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-
dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala,
pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-
barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel, yakni, administrasi program
diskon untuk memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon jasa pengiriman melalui penggunaan diskon program
keanggotaan dan program pengiriman tingkat variabel; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan
perlengkapan make-up; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan sabun mandi; jasa-jasa toko eceran, yaitu
toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual
yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan amal, khususnya
mempromosikan kesadaran masyarakat tentang amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan
masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan; jasa/layanan bisnis dan periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan,
yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan,
untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis
dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan
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dan pemasaran; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan
melalui jaringan komputer global; kamar layanan perdagangan dalam sifat mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal;
kampanye pasar; keagenan atau pialang untuk kontrak penjualan produk terkait dengan energi; kegiatan pemasaran dan
promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; ketentuan dari informasi (dari konsultasi , -penasehat)
yang berhubungan dengan jasa-jasa tersebut.; keypunching [fungsi kantor]; klan radio; Iklan secara online melalui jaringan
komputer; Iklan televisi; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa perdagangan; Jasa toko ritel, baik secara konvensional
maupun secara online; Manajemen Usaha; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); administrasi
program loyalti konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi usaha;
jasa pemasaran; jasa periklanan; layanan agen informasi komersial; layanan pemrosesan data online; pencarian data dalam
komputer untuk pihak lain; pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain);
pengoptimalan lalu lintas situs web; pengumpulan informasi melalui database komputer; penulisan teks publisitas; penyebaran
bahan iklan; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan ruang iklan;
promosi penjualan (untuk orang lain); publikasi naskah publisitas/iklan; publikasi teks publikas; kompilasi dan analisis data
bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; kompilasi dan analisis data dan informasi yang berkaitan dengan
manajemen bisnis; kompilasi dan input informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan pembayaran poin dengan hak
istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; kompilasi dan
penyediaan informasi bisnis; kompilasi dan sistematisasi informasi dalam bank data; kompilasi dan sistemisasi informasi di
dalam database komputer interaktif dalam bidang makanan, masakan, instruksi memasak, memanggang, resep untuk
makanan dan minuman, tips dan teknik memasak, ulasan, anggur, minuman, nutrisi, penurunan berat badan, diet, cara makan
dalam rangka menjaga berat badan dan mengurangi berat badan, rencana diet, perencanaan makan, perencanaan menu,
rekomendasi menu, makan, hiburan, resep, peralatan dapur, peralatan memasak dan aksesoris memasak; kompilasi dan
sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan sistemisasi informasi yang digunakan dalam transmisi
elektronik; kompilasi dan sistemisasi komunikasi dan data tertulis; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau
simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang
berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat
jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer);
kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial,
purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek
tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke
manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya  interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data ke dalam basis data komputer; kompilasi data matematika;
kompilasi data matematika atau statistik; kompilasi data statistik; kompilasi data untuk database online yang berisi daftar
rahasia (informasi), yaitu daftar dan jadwal di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi data
untuk orang lain; kompilasi direktori bisnis; kompilasi direktori bisnis online; kompilasi direktori bisnis untuk penerbitan di
Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet dan jaringan elektronik,
komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi iklan untuk digunakan pada halaman web dan di internet; kompilasi iklan
untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; kompilasi informasi bisnis; kompilasi informasi bisnis dalam database
komputer yang dapat dicari dan ditemukan melalui jaringan komputer global; kompilasi informasi bisnis ke dalam basis data
komputer; kompilasi informasi hukum; kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ilmiah;
kompilasi informasi ilmiah ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi
informasi ke dalam basis data komputer, termasuk di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi
informasi ke dalam register yang terkomputerisasi; kompilasi informasi komersial; kompilasi informasi lingkungan; kompilasi
informasi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ornitologis; kompilasi informasi ornitologis ke dalam
basis data komputer; kompilasi informasi perusahaan; kompilasi informasi perusahaan ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi statistik; kompilasi informasi toksikologis; kompilasi informasi toksikologis ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi yang berkaitan dengan burung; kompilasi informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan; kompilasi
informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi yang berkaitan
dengan sistem informasi; kompilasi informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; kompilasi laporan medis; kompilasi
milis; kompilasi milis langsung; kompilasi model statistik untuk penyediaan informasi dinamika pasar; kompilasi prototipe
bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi register komersial;
kompilasi statistik; kompilasi statistik bisnis; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial; kompilasi statistik bisnis dan
informasi komersial yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; kompilasi statistik
pasar; kompilasi statistik untuk menentukan peringkat audiens program televisi dan radio; kompilasi statistik yang berkaitan
dengan pemanfaatan layanan kesehatan; kompilasi, produksi, dan penyebaran materi iklan; komputerisasi Akuntansi;
konseling karir [saran dan informasi pekerjaan]; konsultasi administrasi bisnis; konsultasi akuisisi-akuisisi dan penggabungan
(merger) bisnis; konsultasi akuntansi; konsultasi akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; konsultasi bisnis; konsultasi
bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis dan layanan informasi;
konsultasi bisnis dan layanan informasi bisnis yang diberikan kepada perusahaan; konsultasi bisnis dan layanan manajemen
mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis di bidang
telekomunikasi; konsultasi bisnis di bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran;
konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis pemasaran; konsultasi bisnis
profesional; konsultasi bisnis strategi konsumen dalam bidang pemasaran, merek, penjualan, pengoperasian, dan desain
produk untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar ritel; konsultasi bisnis untuk
bisnisukuran kecil dan bisnis ukuran menengah; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi bisnis,
manajemen, perencanaan dan pengawasan; konsultasi di bidang penyelesaian mata uang virtual; konsultasi hubungan
masyarakat; konsultasi iklan pers; konsultasi kepegawaian; konsultasi komersial di bidang teknologi blockchain dan
cryptocurrency; konsultasi kreatif dan strategis mengenai pengembangan dan produksi kampanye pemasaran untuk pihak
lain; konsultasi managemen bisnis dalam bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi
manajemen bisnis dan organisasi perusahaan; konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi kecerdasan buatan; konsultasi
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manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis di bidang pengembangan
eksekutif dan kepemimpinan; konsultasi manajemen bisnis di bidang transportasi, yaitu, perencanaan dan koordinasi
transportasi orang untuk orang lain; konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi,
personalia dan penjualan eceran; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi manajemen industri; konsultasi
manajemen personalia; konsultasi manajemen perusahaan; konsultasi manajemen risiko bisnis; konsultasi mengenai efisiensi
manajemen melalui kerjasama sistem antara daya listrik yang dibeli dari perusahaan listrik dan pembangkit listrik swasta;
konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan; konsultasi merek; konsultasi organisasi bisnis; konsultasi pemasaran;
konsultasi pemasaran bisnis; konsultasi pemasaran di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi pemasaran
langsung; konsultasi pemrosesan data; konsultasi pemrosesan data elektronik; konsultasi penelitian bisnis; konsultasi
penempatan karier; konsultasi penempatan kerja; konsultasi penempatan personel; konsultasi pengoperasian-pengoperasian
bisnis; konsultasi penilaian pasar; konsultasi perekrutan; konsultasi perekrutan personil; konsultasi perekrutan tenaga kerja;
konsultasi perencanaan bisnis; konsultasi perencanaan karir; konsultasi periklanan; konsultasi periklanan dan pemasaran;
konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi profesional yang berkaitan dengan
manajemen personalia; konsultasi riset pasar; konsultasi segmentasi pasar; konsultasi sumber daya manusia; konsultasi
usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis; konsultasi
yang berkaitan dengan akuntansi pajak; konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
demografi untuk tujuan pemasaran; konsultasi yang berkaitan dengan iklan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan layanan
iklan dan promosi; konsultasi yang berkaitan dengan layanan relokasi untuk bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen biaya perawatan kesehatan; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; konsultasi yang
berkaitan dengan manajemen proses bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; konsultasi yang
berkaitan dengan merger bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger dan akuisisi; konsultasi yang berkaitan dengan
optimasi mesin pencari; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari untuk promosi penjualan; konsultasi yang
berkaitan dengan pencarian sponsor; konsultasi yang berkaitan dengan pengembangan citra perusahaan; konsultasi yang
berkaitan dengan penilaian bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
persiapan pajak dan layanan pengarsipan pajak; konsultasi yang berkaitan dengan promosi penjualan; konsultasi yang
berkaitan dengan strategi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan studi pasar; kontrol inventaris terkomputerisasi; kutipan
harga untuk barang atau jasa; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan
administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan pada jaringan komputer global; layanan administrasi dan
manajemen bisnis; layanan administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan administrasi yang
berhubungan dengan perjalanan bisnis; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi; layanan administrasi yang
berkaitan dengan asuransi kesehatan gigi; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi rumah, kecelakaan dan
kebakaran; layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan
klaim asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim garansi; layanan administrasi yang berkaitan
dengan pendaftaran kartu kredit; layanan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan kantong hukum; layanan
administrasi yang berkaitan dengan relokasi personel; layanan administrasi yang berkaitan dengan rencana stok karyawan;
layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan klien ke pengacara; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan
pasien; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan rumah sakit; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan
untuk agen asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk kontraktor bangunan umum; layanan
administratif; layanan agen ekspor, bukan layanan penanganan kargo; layanan agen ekspor, bukan layanan transportasi
kargo; layanan agen ekspor-impor; layanan agen hubungan masyarakat; layanan agen impor; layanan agen impor dan ekspor;
layanan agen impor, bukan layanan penanganan kargo; layanan agen impor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen
informasi komersial; layanan agen ketenagakerjaan terkait penempatan tenaga medis dan keperawatan; layanan agen
perekrutan; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di internet; layanan agen tenaga kerja; layanan agen tenaga kerja
sementara; layanan agen tenaga kerja yang berkaitan dengan au pair; layanan akuntansi administrasi, layanan akuntansi
rental, layanan manajemen personalia, layanan bantuan dalam manajemen kegiatan bisnis; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan program sukarela; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang
bertujuan meningkatkan kehidupan imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang
bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya dipenjara dan
keluarga mereka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan
kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk
meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek layanan masyarakat;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah
dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk
meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek
sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan
proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan
amal dalam sifat mengatur program sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan
amal dalam sifat mengatur program sukarelawan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif
lingkungan; layanan amal dalam sifat mengorganisir dan melakukan proyek layanan masyarakat yang bertujuan untuk
meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal yang sifatnya
memberikan informasi dan pertanyaan bisnis; layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program sukarela dan proyek
layanan masyarakat; layanan analisis atau konsultasi di bidang manajemen produk atau peningkatan organisasi; layanan
analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan
strategis bisnis di bidang manajemen proyek; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen
strategis; layanan analitik bisnis; layanan asosiasi yang mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang
pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang
manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bantuan dan konsultasi bisnis; layanan bantuan
dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor energi; layanan bantuan direktori telepon; layanan basis data
agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan memilih layanan dari situs web; layanan bea cukai, yaitu,
menyediakan layanan bisnis untuk membantu pelanggan dengan bea cukai/pabean dan agen/badan pemerintahan dan pihak
berwenang lainnya dalam hal bea cukai yang terkait dengan pergerakan perdagangan sehingga kargo dapat bergerak dengan
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lancar ke tujuan akhirnya; layanan benchmarking untuk keperluan manajemen bisnis; layanan berbasis langganan
menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang dapat diunduh; layanan berlangganan ke server komputer,
database, situs web, dan sumber daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis,
analisis data, dan data besar; layanan bisnis yang berkaitan dengan bidang analisis data dan data besar; layanan
berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa
bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big data); layanan berlangganan, yaitu, penyediaan
langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik
dan komunikasi lainnya; layanan bisnis; layanan bisnis dan layanan bantuan bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen
bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di bidang manajemen strategis; layanan bisnis online untuk
menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis];
layanan bisnis pemasaran multi-level, yaitu layanan jaringan bisnis; layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan
data besar (big data); layanan bisnis untuk orang lain, yaitu, kredensial individu dan para profesional di bidang manajemen
proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bisnis untuk pihak lain yang menjadi pengujian dalam
menentukan kompetensi secara profesional, yaitu, menguji, menganalisis, dan mengevaluasi tingkat pengetahuan,
keterampilan, dan kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; layanan bisnis untuk pihak
lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek; layanan bisnis yang berkaitan dengan
transportasi barang dan jasa; layanan bisnis, yaitu, mencocokkan investor swasta potensial dengan pengusaha yang
membutuhkan dana; layanan bisnis, yaitu, menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan
transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu,
penyediaan database komputer mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan
bisnis, yaitu, perumusan praktik terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan
branding perusahaan; layanan distribusi di bidang pakaian; layanan distribusi grosir untuk anggur dan minuman beralkohol;
layanan distribusi grosir untuk bir; layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan distribusi grosir untuk
perhiasan; layanan distribusi grosir untuk produk segar; layanan distribusi grosir untuk teh dan kopi; layanan eceran atau
grosir untuk alas kaki; layanan eceran atau grosir untuk alat tulis; layanan eceran atau grosir untuk artikel perokok; layanan
eceran atau grosir untuk artikel tembakau dan perokok; layanan eceran atau grosir untuk barang cetakan; layanan eceran atau
grosir untuk barang olahraga; layanan eceran atau grosir untuk beras; layanan eceran atau grosir untuk beras dan sereal;
layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran; layanan eceran atau grosir untuk deterjen; layanan eceran atau
grosir untuk furnitur; layanan eceran atau grosir untuk gula-gula, roti dan roti; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun;
layanan eceran atau grosir untuk kain tenun dan tempat tidur; layanan eceran atau grosir untuk kakao; layanan eceran atau
grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan eceran atau grosir untuk kertas dan alat tulis; layanan eceran atau grosir
untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta
gigi, sabun dan deterjen; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk manisan;
layanan eceran atau grosir untuk memancing; layanan eceran atau grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan eceran
atau grosir untuk mobil; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pasta gigi; layanan eceran
atau grosir untuk peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan mandi; layanan eceran atau grosir untuk
peralatan sistem keamanan; layanan eceran atau grosir untuk persediaan medis; layanan eceran atau grosir untuk sabun;
layanan eceran atau grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan eceran atau
grosir untuk sepeda; layanan eceran atau grosir untuk sereal; layanan eceran atau grosir untuk tas; layanan eceran atau grosir
untuk tas dan kantong; layanan eceran atau grosir untuk teh; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi, dan kakao; layanan
eceran atau grosir untuk tembakau; layanan eceran atau grosir untuk tempat tidur; layanan eceran untuk pelumas dan bensin;
layanan evaluasi bisnis; layanan evaluasi merek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara
profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen bisnis; layanan evaluasi,
analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional,
khususnya di bidang manajemen proyek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional
dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen strategis; layanan fotokopi; layanan ganti
jendela dan pengaturan tampilan; layanan ganti jendela untuk tujuan iklan; layanan grosir penjualan aksesoris tas, gelang,
cincin; layanan grosir untuk alat bantu seks; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir untuk alat
kecantikan untuk manusia; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk
manusia; layanan grosir untuk alat makan; layanan grosir untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
layanan grosir untuk aparatur veteriner; layanan grosir untuk artikel kedokteran hewan; layanan grosir untuk artikel olahraga;
layanan grosir untuk artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir untuk bagasi; layanan grosir untuk bahan
bakar; layanan grosir untuk bahan makanan; layanan grosir untuk barang-barang untuk berkebun; layanan grosir untuk
benang; layanan grosir untuk bir; layanan grosir untuk bor dan gergaji listrik; layanan grosir untuk cokelat; layanan grosir untuk
dekorasi meriah; layanan grosir untuk es krim; layanan grosir untuk file musik yang dapat diunduh; layanan grosir untuk game;
layanan grosir untuk gula-gula; layanan grosir untuk instrumen hewan; layanan grosir untuk kakao; layanan grosir untuk
kendaraan; layanan grosir untuk komputer yang dapat dipakai; layanan grosir untuk konten yang direkam; layanan grosir untuk
kopi; layanan grosir untuk makanan laut; layanan grosir untuk makanan penutup; layanan grosir untuk minuman beralkohol;
layanan grosir untuk minuman non-alkohol; layanan grosir untuk payung; layanan grosir untuk pelana; layanan grosir untuk
pelumas; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk pemanas; layanan grosir untuk peralatan audiovisual;
layanan grosir untuk peralatan makan; layanan grosir untuk peralatan masak; layanan grosir untuk peralatan medis; layanan
grosir untuk peralatan olahraga; layanan grosir untuk peralatan pemanas; layanan grosir untuk peralatan pembekuan; layanan
grosir untuk peralatan pendingin; layanan grosir untuk peralatan persiapan makanan; layanan grosir untuk peralatan sanitasi;
layanan grosir untuk peralatan teknologi informasi; layanan grosir untuk peralatan terapi fisik; layanan grosir untuk peralatan
yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk perangkat lunak komputer; layanan grosir untuk
perangkat navigasi; layanan grosir untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir untuk perhiasan; layanan grosir
untuk perlengkapan mandi; layanan grosir untuk perlengkapan pendidikan; layanan grosir untuk persiapan diet; layanan grosir
untuk persiapan dokter hewan; layanan grosir untuk persiapan hewan dan artikel; layanan grosir untuk persiapan wewangian;
layanan grosir untuk pisau dapur; layanan grosir untuk produk kertas sekali pakai; layanan grosir untuk publikasi elektronik
yang dapat diunduh; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan
grosir untuk senjata; layanan grosir untuk smartphone; layanan grosir untuk smartwatches; layanan grosir untuk sorbets;
layanan grosir untuk suplemen makanan; layanan grosir untuk tas; layanan grosir untuk teh; layanan grosir untuk tempat tidur
untuk hewan; layanan grosir untuk utas; layanan grosir untuk yogurt beku; layanan grosir yang berkaitan dengan alat bantu
seks; layanan grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir
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yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan alat musik; layanan grosir yang
berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel
kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel menjahit; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel
olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel pembersih; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel untuk
digunakan dengan tembakau; layanan grosir yang berkaitan dengan bagasi; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan
bakar; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan grosir yang berkaitan
dengan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan
dalam pertanian; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan seni;
layanan grosir yang berkaitan dengan barang olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan barang yang dipanggang;
layanan grosir yang berkaitan dengan barang-barang untuk berkebun; layanan grosir yang berkaitan dengan benang; layanan
grosir yang berkaitan dengan bir; layanan grosir yang berkaitan dengan bulu; layanan grosir yang berkaitan dengan bunga;
layanan grosir yang berkaitan dengan cokelat; layanan grosir yang berkaitan dengan daging; layanan grosir yang berkaitan
dengan dekorasi meriah; layanan grosir yang berkaitan dengan es krim; layanan grosir yang berkaitan dengan game; layanan
grosir yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan grosir yang
berkaitan dengan instrumen horologis; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan grosir yang berkaitan
dengan kakao; layanan grosir yang berkaitan dengan kendaraan; layanan grosir yang berkaitan dengan komputer yang dapat
dipakai; layanan grosir yang berkaitan dengan konten yang direkam; layanan grosir yang berkaitan dengan kopi; layanan
grosir yang berkaitan dengan mainan; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan laut; layanan grosir yang berkaitan
dengan makanan penutup; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan
minuman beralkohol, kecuali bir; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan grosir yang berkaitan
dengan pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan payung; layanan grosir yang berkaitan dengan pelumas; layanan
grosir yang berkaitan dengan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan grosir yang berkaitan
dengan penutup dinding; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan grosir yang berkaitan dengan perabot;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan earthmoving;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan
higienis untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan masak; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan
memasak makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan pendingin; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan persiapan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan teknologi informasi; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan grosir yang
berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan grosir yang
berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan grosir
yang berkaitan dengan perangkat navigasi; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran;
layanan grosir yang berkaitan dengan perlengkapan mandi; layanan grosir yang berkaitan dengan permen; layanan grosir
yang berkaitan dengan persediaan alat tulis; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan pendidikan; layanan grosir
yang berkaitan dengan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan
grosir yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan
grosir yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat
minuman; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan grosir yang
berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan grosir yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan grosir yang berkaitan
dengan produk kertas sekali pakai; layanan grosir yang berkaitan dengan produk susu; layanan grosir yang berkaitan dengan
sampah untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan senjata; layanan grosir yang berkaitan dengan smartphone;
layanan grosir yang berkaitan dengan smartwatches; layanan grosir yang berkaitan dengan sorbets; layanan grosir yang
berkaitan dengan suplemen makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan tas; layanan grosir yang berkaitan dengan teh;
layanan grosir yang berkaitan dengan tembakau; layanan grosir yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan; layanan
grosir yang berkaitan dengan utas; layanan grosir yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan hubungan media; layanan
husbanding adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan identitas perusahaan; layanan iklan baris;
layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas,
kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan),
celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats),
topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan
figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan;
layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk
restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media
sosial; layanan iklan dan promosi; layanan iklan dan promosi dan layanan informasi yang berkaitan dengannya; layanan iklan
dan promosi penjualan; layanan iklan dan publisitas; layanan iklan dan publisitas yang disediakan melalui televisi, radio atau
surat; layanan iklan digital; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan internet; layanan iklan pers; layanan iklan
promosi; layanan iklan seluler di kendaraan; layanan iklan seluler di perangkat telekomunikasi; layanan iklan seluler untuk
orang lain; layanan iklan surat langsung yang disediakan oleh para letterhops; layanan iklan untuk mempromosikan broker
saham dan sekuritas lainnya; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan pendidikan bahasa Arab; layanan
iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan terjemahan materi pendidikan dan pengajaran ke dalam bahasa Arab;
layanan iklan untuk mempromosikan karya amal orang lain; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan
bahaya mengemudi saat mengantuk; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan sindrom nefrotik dan
glomerulosklerosis segmental fokal [FSGS]; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang industri seks
komersial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang manfaat berbelanja secara lokal; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah ekonomi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah energi; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah global; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah kebijakan publik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kemiskinan;
layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesehatan; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah kesetaraan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
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publik tentang masalah lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan yang
berkaitan dengan ekosistem laut; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah pendidikan; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah politik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah sosial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang perdagangan manusia; layanan iklan
untuk menciptakan identitas merek untuk orang lain; layanan iklan untuk menciptakan identitas perusahaan dan merek;
layanan iklan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi medis; layanan iklan untuk orang lain; layanan iklan
untuk promosi barang; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan
untuk pengobatan diabetes; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan;
layanan iklan yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan iklan yang berkaitan dengan produk pencitraan in vivo; layanan
iklan yang berkaitan dengan wewangian; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas;
layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik;
layanan informasi bisnis di bidang analitik data
yang berkaitan dengan demografi pemasaran
dan pelacakan perilaku pembelian konsumen; layanan informasi bisnis terkomputerisasi; layanan informasi bisnis untuk
perusahaan; layanan informasi direktori telepon; layanan informasi komersial dan penyediaan informasi bisnis komersial yang
disediakan dengan akses ke database komputer; layanan informasi komersial disediakan melalui Internet; layanan informasi
pasar konsumen; layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan
informasi yang berkaitan dengan masalah bisnis; layanan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan peluang karier;
layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan intelijen kompetitif; layanan jaringan bisnis online di bidang
manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek;
layanan jejaring bisnis di bidang manajemen strategis; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan
jejaring bisnis online di bidang manajemen strategis; layanan jejaring karir; layanan katalog elektronik; layanan
kesekretariatan; layanan kesekretariatan dan kependetaan; layanan kesekretariatan singkat; layanan kesekretariatan yang
disediakan oleh hotel; layanan ketenagakerjaan pegawai sementara; layanan kios makanan yang merupakan toko retail
dengan produk utama bahan makanan; layanan kliping berita; layanan komunikasi korporat; layanan konsultasi akuntansi
bisnis; layanan konsultasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan citra perusahaan; layanan konsultasi
bisnis dalam kaitannya dengan komunikasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis di
bidang fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia, akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak,
dan fungsi administrasi ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya; layanan konsultasi bisnis profesional; layanan konsultasi
bisnis terkait manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan konsultasi bisnis untuk freelancer; layanan
konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; layanan konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; layanan konsultasi bisnis yang
berkaitan dengan pemrosesan data; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba;
layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana; layanan konsultasi dan konsultasi
bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
akuisisi bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pemasaran;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penempatan personel; layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan pengadaan barang untuk orang lain; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan perekrutan personil;
layanan konsultasi dan nasehat di bidang penyediaan bisnis dari informasi komersial dan bisnis; layanan konsultasi dan
nasihat yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan saran yang
berkaitan dengan manajemen personalia; layanan konsultasi dan strategi bisnis; layanan konsultasi di bidang kompilasi dan
sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; layanan konsultasi di bidang pemasaran; layanan konsultasi di bidang
pemasaran Internet; layanan konsultasi di bidang pemasaran afiliasi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk
memungkinkan entitas bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-
profit organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang
lebih besar ke jaringan komunikasi global; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan
konsultasi pemasaran; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan konsultasi peningkatan karier; layanan
konsultasi rekrutmen staf; layanan konsultasi untuk mempersiapkan dan melakukan transaksi komersial; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan administrasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen hotel;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis,
manajemen bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan akuntansi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemrosesan data; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pengelolaan pusat panggilan telepon; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis dan
manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan publisitas; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transaksi komersial; layanan lelang disediakan di
Internet; layanan lelang disediakan melalui jaringan telekomunikasi; layanan lobi komersial; layanan logistik (manajemen
bisnis dan organisasi fasilitas dan sumber daya); layanan loyalitas pelanggan dan layanan klub pelanggan, untuk tujuan
komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau
periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah;
layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis hotel; layanan manajemen bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan
peluncuran produk baru; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan manajemen bisnis yang
disediakan oleh agen teater; layanan manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik; layanan
manajemen hubungan pelanggan; layanan manajemen inventaris elektronik; layanan manajemen kemampuan; layanan
manajemen pameran dagang; layanan manajemen rantai pasokan; layanan manajemen risiko bisnis; layanan mengelola
urusan kapal di pelabuhan berupa layanan administrasi yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kepabeanan; layanan
menjawab telepon; layanan merchandising; layanan merchandising untuk mendorong publik membeli untuk membeli barang
orang lain; layanan mesin penjual otomatis; layanan nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor;
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layanan nasihat yang berkaitan dengan promosi penjualan; layanan organisasi untuk tujuan bisnis; layanan pakaian eceran
disediakan oleh departement store; layanan pakar efisiensi bisnis; layanan pelaporan pasar; layanan pelelangan online melalui
Internet; layanan peluncuran produk; layanan pemasaran dan branding, yaitu strategi konten dan rencana komunikasi;
layanan pemasaran dan promosi; layanan pemasaran dan riset pasar; layanan pemasaran email; layanan pemasaran merek;
layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemasaran online; layanan pemasaran
perdagangan; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan
pembelian media; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan pemberian nasehat
dan konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen
strategis; layanan pemesanan agen untuk artis yang tampil; layanan pemesanan agen untuk model; layanan pemesanan
eceran melalui pos; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk kosmetik; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk
pakaian; layanan pemesanan grosir melalui pos; layanan pemesanan hadiah online terkomputerisasi; layanan pemesanan
melalui pos untuk aksesori pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan
pemesanan on-line di bidang pengambilan dan pengiriman restoran; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online
terkomputerisasi; layanan pemesanan online yang menampilkan berbagai barang konsumsi; layanan pemesanan online yang
menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya; layanan pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil; layanan
pemesanan ritel online melalui jaringan komputer global di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran,
dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer.;
layanan pemesanan telepon untuk orang lain; layanan pemrosesan data; layanan pemrosesan data di bidang kesehatan;
layanan pemrosesan data di bidang penggajian; layanan pemrosesan data elektronik yang berkaitan dengan informasi
perawatan kesehatan; layanan pemrosesan data online; layanan penagihan; layanan penagihan bisnis; layanan penagihan di
bidang energi; layanan penagihan di bidang kesehatan; layanan penagihan medis untuk dokter; layanan penagihan medis
untuk rumah sakit; layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan
pencarian data riset pasar; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk
orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain;
layanan pencatatan interaktif untuk digunakan dalam manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan oleh perusahaan
asuransi dan profesional di bidang medis; layanan pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs
web; layanan pencocokan pekerjaan; layanan pendaftaran hadiah; layanan pendaftaran pengantin; layanan penelitian yang
berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan penempatan kerja; layanan penempatan magang; layanan penempatan
pengasuh; layanan pengadaan untuk orang lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; layanan pengamatan dan
pengukuran perkembangan suatu merek merek; layanan pengambilan untuk data Internet; layanan pengangkutan kapal
adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan pengarsipan pajak; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan pengaturan
tampilan etalase toko; layanan pengayauan; layanan pengembangan bisnis untuk perusahaan pemula; layanan
pengembangan iklan dan kampanye promosi untuk bisnis; layanan pengindeksan dokumen; layanan pengingat janji [fungsi
kantor]; layanan pengintaian pasar; layanan pengolah kata dan mengetik; layanan pengumpulan dan otomatisasi data
menggunakan perangkat lunak berpemilik untuk mengevaluasi, menganalisis dan mengumpulkan data layanan; layanan
pengumpulan data riset pasar; layanan penilaian pasar; layanan penjadwalan janji [fungsi kantor]; layanan penjawab telepon
dan penanganan pesan; layanan penjualan eceran (atau grosir) dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media
(internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian,
aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas
olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran; pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai
produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk
dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara praktis; layanan penyediaan informasi bisnis, konsumen,
dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan penyimpanan catatan bisnis; layanan
penyimpanan catatan bisnis terkomputerisasi; layanan penyimpanan catatan pemegang saham; layanan perantara bisnis yang
berkaitan dengan pencocokan investor swasta potensial dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan perantara dan
penasehat bisnis; layanan perantara komersial; layanan perantara untuk kain; layanan perantara yang berkaitan dengan iklan;
layanan perantara yang berkaitan dengan penyewaan waktu dan ruang iklan; layanan perbandingan belanja; layanan
perbandingan harga; layanan perbandingan harga di bidang perjalanan dan penginapan untuk digunakan oleh konsumen
dalam menentukan biaya transportasi dan akomodasi, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan
informasi global; layanan perbandingan harga energi; layanan perdagangan elektronik; layanan perdagangan online yang
terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; layanan perekrutan eksekutif; layanan
perekrutan staf; layanan perekrutan tenaga kerja; layanan perencanaan karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi;
layanan perencanaan media; layanan perencanaan periklanan; layanan perencanaan pertemuan bisnis; layanan periklanan
bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak
makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan
pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah
yang menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel
olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan
action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan untuk mempromosikan
kesadaran publik di bidang kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
masalah medis; layanan periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan periklanan yang berkaitan dengan
komersialisasi produk-produk baru; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan periklanan, yaitu,
mempromosikan jasa pihak lain; layanan persiapan dan konsultasi pajak; layanan perwakilan bisnis; layanan perwakilan
penjualan; layanan perwakilan penjualan independen; layanan program loyalitas pelanggan yang mengutamakan hadiah
dalam bentuk layanan pengiriman diskon; layanan promosi; layanan promosi dan iklan; layanan promosi dan iklan melalui
internet; layanan promosi di dalam toko; layanan promosi ekspor; layanan promosi untuk mempublikasikan karya amal orang
lain; layanan promosi untuk pihak ketiga oleh program loyalitas pelanggan, di mana layanan loyalitas pelanggan dapat atau
tidak termasuk penggunaan kartu; layanan registrasi mobil; layanan rekrutmen dan manajemen personalia; layanan rekrutmen
olahraga untuk atlet sekolah menengah; layanan relokasi untuk bisnis; layanan resepsionis telepon; layanan riset pasar;
layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet
dan loyalitas pelanggan; layanan riset pasar mengenai loyalitas pelanggan; layanan riset pasar terkomputerisasi; layanan
riset, riset dan analisis pasar; layanan ritel atau grosir untuk film dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau
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grosir untuk mesin dan aparatus telekomunikasi; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel atau layanan grosir
untuk foto dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel
atau layanan grosir untuk mesin, aparatus elektronik dan bagian-bagiannya; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat
lunak permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan
layar kristal cair; layanan ritel atau layanan grosir untuk program permainan yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk alas kaki; layanan ritel atau layanan grosiran untuk barang cetakan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk
furnitur; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kain tenun dan bedding; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kertas dan
alat tulis; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel
atau layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel atau
layanan grosiran untuk peralatan olahraga; layanan ritel atau layanan grosiran untuk sepeda; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk tas dan kantong; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tembakau dan barang-barang keperluan perokok;
layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan
mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan
pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik
untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik
untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran
untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo],
krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan
farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan
makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan,
batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong,
payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan
kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat
permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel dan grosir yang
menampilkan logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, karya
seni dari logam mulia, mebel, cermin, bingkai foto, wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut tulang, tanduk,
tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kerang, meerschaum, kuning amber;
layanan ritel disediakan melalui jaringan komunikasi komputer; layanan ritel disediakan melalui katalog pesanan melalui pos;
layanan ritel disediakan melalui pesta di rumah; layanan ritel disediakan melalui televisi interaktif; layanan ritel disediakan oleh
berbagai toko; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh department store; layanan ritel
disediakan oleh hypermarket; layanan ritel disediakan oleh kios buah; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel
disediakan oleh toko ban; layanan ritel disediakan oleh toko barang olahraga; layanan ritel disediakan oleh toko buku; layanan
ritel disediakan oleh toko bunga; layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel disediakan oleh toko diskon; layanan
ritel disediakan oleh toko furnitur; layanan ritel disediakan oleh toko kaset; layanan ritel disediakan oleh toko kelontong;
layanan ritel disediakan oleh toko musik; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian
diskon; layanan ritel disediakan oleh toko pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan ritel disediakan
oleh toko permen; layanan ritel disediakan oleh toko roti; layanan ritel disediakan oleh toko televisi; layanan ritel disediakan
oleh toko-toko; layanan ritel disediakan oleh toko-toko asap; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan ritel disediakan oleh toko-toko tembakau; layanan ritel lilin wangi; layanan
ritel melalui mesin penjual otomatis; layanan ritel menampilkan berbagai macam barang konsumen; layanan ritel menampilkan
program insentif bonus untuk pelanggan; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel on-line yang
berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel online; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam
sebelumnya; layanan ritel online untuk musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel online untuk nada dering yang dapat
diunduh; layanan ritel online yang berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel
online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online yang
berkaitan dengan tas tangan; layanan ritel untuk alas kaki; layanan ritel untuk alat bantu seks; layanan ritel untuk alat
kecantikan untuk hewan; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia;
layanan ritel untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan ritel untuk alat musik; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk aparatur veteriner; layanan ritel untuk artikel kedokteran hewan; layanan
ritel untuk artikel menjahit; layanan ritel untuk artikel olahraga; layanan ritel untuk artikel pembersih; layanan ritel untuk artikel
yang digunakan dengan tembakau; layanan ritel untuk bagasi; layanan ritel untuk bahan bakar; layanan ritel untuk bahan kimia
untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel untuk
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk bahan seni; layanan
ritel untuk bantal; layanan ritel untuk barang cetakan; layanan ritel untuk barang yang dipanggang; layanan ritel untuk barang-
barang untuk berkebun; layanan ritel untuk benang; layanan ritel untuk bir; layanan ritel untuk bor dan gergaji listrik; layanan
ritel untuk bromide (fotografi); layanan ritel untuk buku; layanan ritel untuk cokelat; layanan ritel untuk daging; layanan ritel
untuk dekorasi meriah; layanan ritel untuk ear phone; layanan ritel untuk es krim; layanan ritel untuk file musik yang dapat
diunduh; layanan ritel untuk furnitur; layanan ritel untuk gantungan kunci [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif];
layanan ritel untuk instalasi sanitasi; layanan ritel untuk instrumen hewan; layanan ritel untuk instrumen horologis; layanan ritel
untuk instrumen medis; layanan ritel untuk jam tangan; layanan ritel untuk jam tangan pintar; layanan ritel untuk kacamata;
layanan ritel untuk kain; layanan ritel untuk kakao; layanan ritel untuk karya seni; layanan ritel untuk karya seni yang
disediakan oleh galeri seni; layanan ritel untuk kaus kaki; layanan ritel untuk kemeja; layanan ritel untuk kendaraan; layanan
ritel untuk komputer yang dapat dipakai; layanan ritel untuk konten yang direkam; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk
kopi  yang diproses; layanan ritel untuk mainan; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan
hewan peliharaan; layanan ritel untuk makanan laut; layanan ritel untuk manisan; layanan ritel untuk media elektronik musik
yang direkam sebelumnya; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan ritel untuk minuman beralkohol, kecuali bir;
layanan ritel untuk minuman non-alkohol; layanan ritel untuk muffler; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian
luar; layanan ritel untuk pakan ternak; layanan ritel untuk payung; layanan ritel untuk pelana; layanan ritel untuk pelumas;
layanan ritel untuk pemanas; layanan ritel untuk pencuci mulut; layanan ritel untuk penerangan; layanan ritel untuk penutup
dinding; layanan ritel untuk penutup lantai; layanan ritel untuk perabotan; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan
ritel untuk peralatan golf; layanan ritel untuk peralatan hortikultura; layanan ritel untuk peralatan konstruksi; layanan ritel untuk
peralatan makan; layanan ritel untuk peralatan masak; layanan ritel untuk peralatan medis; layanan ritel untuk peralatan
memasak makanan; layanan ritel untuk peralatan menyelam; layanan ritel untuk peralatan olahraga; layanan ritel untuk
peralatan pasokan air; layanan ritel untuk peralatan pemanas; layanan ritel untuk peralatan pembekuan; layanan ritel untuk
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peralatan pemindahan tanah; layanan ritel untuk peralatan pendingin; layanan ritel untuk peralatan penyamakan matahari;
layanan ritel untuk peralatan persiapan makanan; layanan ritel untuk peralatan pertanian; layanan ritel untuk peralatan
sanitasi; layanan ritel untuk peralatan teknologi informasi; layanan ritel untuk peralatan terapi fisik; layanan ritel untuk
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk perangkat keras komputer; layanan ritel
untuk perangkat keras logam; layanan ritel untuk perangkat lunak komputer; layanan ritel untuk perangkat navigasi; layanan
ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk perhiasan; layanan ritel untuk perlengkapan mandi;
layanan ritel untuk permainan; layanan ritel untuk persediaan alat tulis; layanan ritel untuk persediaan pendidikan; layanan ritel
untuk persiapan diet; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan ritel untuk persiapan hewan dan artikel; layanan ritel
untuk persiapan membuat minuman; layanan ritel untuk persiapan membuat minuman beralkohol; layanan ritel untuk
persiapan pembersihan; layanan ritel untuk persiapan perawatan hewan; layanan ritel untuk persiapan pewangi; layanan ritel
untuk piringan hitam; layanan ritel untuk pisau dapur; layanan ritel untuk produk hortikultura; layanan ritel untuk produk kertas
sekali pakai; layanan ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah
direkam; layanan ritel untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel untuk sampah untuk hewan; layanan ritel
untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan ritel untuk senjata; layanan ritel untuk
sepatu; layanan ritel untuk smartphone; layanan ritel untuk sorbets; layanan ritel untuk stiker dan album stiker; layanan ritel
untuk suplemen makanan; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan ritel untuk teh; layanan ritel
untuk tembakau; layanan ritel untuk tempat tidur untuk hewan; layanan ritel untuk tutup kepala; layanan ritel untuk utas;
layanan ritel untuk yogurt beku; layanan ritel yaitu administrasi hadiah diskon dan program loyalitas untuk memungkinkan
peserta memperoleh hadiah diskon dan poin yang digunakan untuk pembelian berbagai barang konsumsi; layanan ritel yang
berhubungan dengan instrumen medis; layanan ritel yang berhubungan dengan peralatan medis; layanan ritel yang berkaitan
dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan alas kaki; layanan ritel yang berkaitan dengan alat bantu seks;
layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk
manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan alat musik; layanan ritel yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel kedokteran hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan
artikel menjahit; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel pembersih;
layanan ritel yang berkaitan dengan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan bagasi;
layanan ritel yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam
hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel yang berkaitan
dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan ritel
yang berkaitan dengan bahan seni; layanan ritel yang berkaitan dengan barang cetakan; layanan ritel yang berkaitan dengan
barang olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan barang yang dipanggang; layanan ritel yang berkaitan dengan barang-
barang teknik; layanan ritel yang berkaitan dengan barang-barang untuk berkebun; layanan ritel yang berkaitan dengan
benang; layanan ritel yang berkaitan dengan bir; layanan ritel yang berkaitan dengan buah; layanan ritel yang berkaitan
dengan bulu; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu tiruan; layanan ritel yang berkaitan dengan bunga; layanan ritel yang
berkaitan dengan cokelat; layanan ritel yang berkaitan dengan daging; layanan ritel yang berkaitan dengan dekorasi pesta;
layanan ritel yang berkaitan dengan es krim; layanan ritel yang berkaitan dengan file musik yang dapat diunduh; layanan ritel
yang berkaitan dengan furnitur; layanan ritel yang berkaitan dengan game; layanan ritel yang berkaitan dengan ikan; layanan
ritel yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan ritel yang
berkaitan dengan instrumen horologis; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan ritel yang berkaitan
dengan jam tangan pintar; layanan ritel yang berkaitan dengan kain; layanan ritel yang berkaitan dengan kakao; layanan ritel
yang berkaitan dengan karya seni; layanan ritel yang berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan
komputer yang dapat dipakai; layanan ritel yang berkaitan dengan konten yang direkam; layanan ritel yang berkaitan dengan
kopi; layanan ritel yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan laut; layanan ritel yang
berkaitan dengan makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan
dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan ritel yang
berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan pakan ternak; layanan ritel yang berkaitan dengan payung;
layanan ritel yang berkaitan dengan pelana; layanan ritel yang berkaitan dengan pelumas; layanan ritel yang berkaitan dengan
pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan ritel yang berkaitan dengan penutup dinding; layanan
ritel yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan ritel yang berkaitan dengan perabot; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan audiovisual; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan
dengan peralatan higienis untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan hortikultura; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan ritel yang berkaitan
dengan peralatan mandi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan masak; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
medis; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
menyelam; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pasokan
air; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pembekuan;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemindahan tanah; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pendingin;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan persiapan
makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan sanitasi;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan ritel yang berkaitan
dengan perangkat keras logam; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan ritel yang berkaitan
dengan perangkat navigasi; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel yang
berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan permen; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan alat
tulis; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan pendidikan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan
ritel yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan hewan dan artikel;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk
membuat minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan ritel yang berkaitan
dengan pisau dapur; layanan ritel yang berkaitan dengan produk hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan produk
kertas sekali pakai; layanan ritel yang berkaitan dengan produk susu; layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko
makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan
sampah untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan senjata; layanan ritel yang berkaitan dengan smartphone; layanan

Halaman 809 dari 1015



ritel yang berkaitan dengan sorbets; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; layanan ritel yang
berkaitan dengan suplemen makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan tas; layanan ritel yang berkaitan dengan teh;
layanan ritel yang berkaitan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan; layanan ritel
yang berkaitan dengan tutup kepala; layanan ritel yang berkaitan dengan utas; layanan ritel yang berkaitan dengan yogurt
beku; layanan ritel yang disediakan oleh musik dan toko kaset; layanan ritel yang disediakan oleh suku cadang mobil dan toko
aksesoris; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; layanan ritel yang disediakan oleh toko rumput, taman dan
pembibitan; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store
yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan sambutan telepon untuk
pihak ketiga; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan strategi komunikasi hubungan
masyarakat; layanan strategi komunikasi periklanan; layanan strategi merek; layanan tampilan merchandising bisnis; layanan
tata letak untuk tujuan periklanan; layanan telemarketing; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang
manajemen bisnis; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen proyek; layanan think tank
dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen strategis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan
ebook di bidang manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen
proyek; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen strategis; layanan toko grosir
dan eceran secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata (kacamata untuk melindungi mata atau
memperbaiki daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas
kaki; layanan toko grosir dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir menampilkan alas kaki; layanan toko grosir
menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir menampilkan alat higienis untuk manusia; layanan toko grosir menampilkan
alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir
menampilkan alat makan; layanan toko grosir menampilkan alat musik; layanan toko grosir menampilkan alat persiapan
makanan; layanan toko grosir menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir
menampilkan aparatur veteriner; layanan toko grosir menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir menampilkan artikel
menjahit; layanan toko grosir menampilkan artikel pembersih; layanan toko grosir menampilkan bahan bakar; layanan toko
grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir menampilkan
barang cetakan; layanan toko grosir menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir menampilkan bir;
layanan toko grosir menampilkan cokelat; layanan toko grosir menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir menampilkan
es krim; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko grosir menampilkan gula-gula; layanan toko grosir
menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir menampilkan instrumen hewan; layanan toko grosir menampilkan
instrumen horologis; layanan toko grosir menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko
grosir menampilkan kakao; layanan toko grosir menampilkan kendaraan; layanan toko grosir menampilkan komputer yang
dapat dikenakan; layanan toko grosir menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir menampilkan kopi; layanan toko
grosir menampilkan mainan; layanan toko grosir menampilkan makanan laut; layanan toko grosir menampilkan makanan
penutup; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk penggunaan eksklusif untuk olahraga dan pakaian
tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir menampilkan payung; layanan toko grosir
menampilkan pelana; layanan toko grosir menampilkan pelumas; layanan toko grosir menampilkan pemanas; layanan toko
grosir menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir menampilkan
penutup lantai; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko grosir menampilkan peralatan audiovisual; layanan
toko grosir menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir
menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir menampilkan
peralatan masak; layanan toko grosir menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir menampilkan peralatan memasak
makanan; layanan toko grosir menampilkan peralatan menyelam; layanan toko grosir menampilkan peralatan olahraga;
layanan toko grosir menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir menampilkan peralatan pemanas; layanan toko
grosir menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir
menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir
menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko grosir menampilkan
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras komputer;
layanan toko grosir menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir menampilkan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko grosir menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko grosir menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir menampilkan persiapan dan artikel kedokteran
hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir menampilkan persiapan dokter hewan; layanan
toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko
grosir menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan
toko grosir menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir
menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko
grosir menampilkan sediaan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir menampilkan senjata; layanan toko
grosir menampilkan sorbets; layanan toko grosir menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir menampilkan tas;
layanan toko grosir menampilkan teh; layanan toko grosir menampilkan tembakau; layanan toko grosir menampilkan tempat
tidur untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir menampilkan utas; layanan toko grosir
menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir online dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang
menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang;
layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir
online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online
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yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir
online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online
yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir
online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko
grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang
menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang
menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir online yang menampilkan konten yang direkam; layanan
toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online
yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online
yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko
grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko
grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir online yang menampilkan payung; layanan toko grosir
online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang
menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang
menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis
untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan
perangkat lunak komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko
grosir online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko grosir online yang menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online
yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
untuk membuat minuman; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol;
layanan toko grosir online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura;
layanan toko grosir online yang menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk
susu; layanan toko grosir online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang
menampilkan sadel; layanan toko grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan senjata; layanan toko grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang
menampilkan sorbets; layanan toko grosir online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang
menampilkan tas; layanan toko grosir online yang menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau;
layanan toko grosir online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup
kepala; layanan toko grosir online yang menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan
toko grosir yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko
grosir yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk
digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan
toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir yang menampilkan bahan
seni; layanan toko grosir yang menampilkan benang; layanan toko grosir yang menampilkan file musik yang dapat diunduh;
layanan toko grosir yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan toko
grosir yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir yang menampilkan minuman non-alkohol;
layanan toko grosir yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan;
layanan toko grosir yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat lunak
komputer; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir yang menampilkan perlengkapan
mandi; layanan toko grosir yang menampilkan permainan; layanan toko grosir yang menampilkan produk hortikultura; layanan
toko grosir yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir yang menampilkan smartphone; layanan toko online yang
menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel  online
yang produk utamanya daging; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online
yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi
suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci,
tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol,
gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh
aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel di bidang kacamata, jam tangan, perangkat
lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan
digital, dan akselerometer; layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan
wanita; layanan toko ritel menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
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layanan toko ritel menampilkan alat musik; layanan toko ritel menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat
kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel menampilkan artikel menjahit;
layanan toko ritel menampilkan artikel pembersih; layanan toko ritel menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau;
layanan toko ritel menampilkan bagasi; layanan toko ritel menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel menampilkan
barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan barang-barang panggang; layanan toko ritel menampilkan benang; layanan
toko ritel menampilkan bir; layanan toko ritel menampilkan cokelat; layanan toko ritel menampilkan dekorasi meriah; layanan
toko ritel menampilkan es krim; layanan toko ritel menampilkan furnitur; layanan toko ritel menampilkan gula-gula; layanan
toko ritel menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel menampilkan instrumen hewan; layanan toko ritel menampilkan
instrumen horologis; layanan toko ritel menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel menampilkan jam tangan pintar;
layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel menampilkan kain; layanan toko ritel menampilkan kakao;
layanan toko ritel menampilkan karya seni; layanan toko ritel menampilkan kendaraan; layanan toko ritel menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel menampilkan
mainan; layanan toko ritel menampilkan makanan laut; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan
payung; layanan toko ritel menampilkan pelana; layanan toko ritel menampilkan pelumas; layanan toko ritel menampilkan
pemanas; layanan toko ritel menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel menampilkan penutup dinding; layanan toko ritel
menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel menampilkan perabotan; layanan toko ritel menampilkan peralatan audiovisual;
layanan toko ritel menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko
ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel menampilkan
peralatan masak; layanan toko ritel menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel menampilkan peralatan memasak
makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan menyelam; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko ritel menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel menampilkan peralatan veteriner;
layanan toko ritel menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan
perangkat keras komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel menampilkan perangkat
lunak komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel
menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel
menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian; layanan
toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel menampilkan produk
kertas sekali pakai; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel menampilkan
sampah untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan sandal; layanan toko ritel menampilkan senjata; layanan toko ritel
menampilkan sorbets; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko
ritel menampilkan tembakau; layanan toko ritel menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan tutup
kepala; layanan toko ritel menampilkan utas; layanan toko ritel menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel on-line
menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan artikel
menjahit; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bagasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bir; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan es krim; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan karya seni; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel on-line yang menampilkan manisan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan payung; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup
dinding; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel on-line yang menampilkan perabotan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan
higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan higienis untuk manusia; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pembekuan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan persediaan pendidikan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan
diet; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
persiapan pewangi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris;
layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan CCTV;
layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online dengan produk utamanya
daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel
online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur veteriner; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel olahraga; layanan
toko ritel online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online
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yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang
menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko ritel online yang menampilkan benang; layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat; layanan toko ritel online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel
online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel
online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online
yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang
menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk
audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan
aksesorisnya; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang
menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya
yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan pelana; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan
permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan
persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko
ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas sekali pakai;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel online yang
menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang menampilkan
suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan
toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan toko ritel online
yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); layanan toko ritel untuk makanan dan
minuman; layanan toko ritel untuk nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; layanan toko ritel untuk sediaan
farmakologis untuk perawatan kulit; layanan toko ritel untuk tisu pembersih pra-dibasahi; layanan toko ritel yang menampilkan
artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan batu bara; layanan toko ritel yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan,
peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak
komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet
dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang menampilkan minuman
non-alkohol; layanan toko ritel yang menampilkan pakan ternak; layanan toko ritel yang menampilkan peralatan higienis untuk
hewan; layanan toko ritel yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko ritel yang menampilkan produk susu; layanan
toko ritel yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan jaringan komputer,
serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; layanan transkripsi
panggilan konferensi; layanan untuk analisa data besar (big data); layanan untuk menjual alas dudukan kloset dari tekstil;
layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan
waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan
waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan
manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan
bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam
pengoperasian, pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; layanan
wawancara untuk perekrutan personil; layanan yang terdiri dari pendaftaran, transkripsi, komposisi, kompilasi atau
sistematisasi komunikasi tertulis dan pendaftaran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan
pengoperasian administrasi waralaba; layanan-layanan perekrutan tenaga kerja, layanan-layanan relokasi; management
kantor; manajemen Sumber Daya Manusia; manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen administrasi
outsourcing untuk perusahaan; manajemen administrasi rumah sakit; manajemen basis data; manajemen basis data
terkomputerisasi; manajemen biaya; manajemen biaya medis; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis;
manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing;
manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis apartemen; manajemen bisnis atas perlindungan lingkungan; manajemen
bisnis atlet profesional; manajemen bisnis bandara; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; manajemen
bisnis dan layanan konsultasi; manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis dan pemasaran
merek untuk bisnis dan individu; manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen bisnis di bidang
pembuatan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain; manajemen
bisnis diskotik; manajemen bisnis eceran on-line yang terkomputerisasi; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen
bisnis gerai ritel; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen
bisnis kamp musim panas; manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga;
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manajemen bisnis outlet grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis
pemain musik; manajemen bisnis penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan;
manajemen bisnis perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen
bisnis praktik kedokteran hewan; manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen bisnis pusat
konferensi; manajemen bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit;
manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis
seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen
bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen bisnis untuk toko,
tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga,
masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor;
manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung
untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau
jasa-jasa; manajemen catatan bisnis; manajemen catatan keuangan; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan
administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan dengan permainan  golf; manajemen dan administrasi bisnis
kapal; manajemen dan administrasi proyek bisnis; manajemen dan kompilasi database terkomputerisasi; manajemen dan
operasi bisnis daur ulang; manajemen database terkomputerisasi; manajemen file bisnis; manajemen file bisnis
terkomputerisasi; manajemen file pajak; manajemen file pusat; manajemen file pusat terkomputerisasi; manajemen file
terkomputerisasi; manajemen hotel untuk orang lain; manajemen informasi bisnis; manajemen informasi bisnis, yaitu,
pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen informasi usaha,
yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik terkait analitik
usaha sehubungan dengan proses pembayaran, autentikasi dan pelacakan; manajemen kantor yang terkomputerisasi;
manajemen komersial; manajemen layanan pelanggan; manajemen logistik pengiriman barang; manajemen merek;
manajemen model bisnis; manajemen penjualan; manajemen penjualan real estat; manajemen persediaan; manajemen
persediaan di bidang bahan kimia; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan pemasok;
manajemen persediaan terkomputerisasi; manajemen personalia; manajemen proses bisnis dan konsultasi yang berkaitan
dengannya; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen pusat panggilan telepon untuk
orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen reputasi bisnis dan layanan peningkatan; manajemen risiko
bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; manajemen stok terkomputerisasi;
manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan pemula; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan
dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; manajemen usaha, yaitu,
majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; melacak dan memantau fluktuasi harga
bensin untuk orang lain untuk keperluan audit akun; melacak dan memantau konsumsi energi untuk orang lain untuk
keperluan audit akun; melakukan lelang; melakukan lelang virtual interaktif; melakukan pameran dagang; melakukan pameran
dagang di bidang mobil; melakukan penelitian dan studi pasar; melakukan penelitian dan studi pemasaran; melakukan
penelitian dan survei bisnis; melakukan penilaian bisnis; melakukan program penghargaan insentif karyawan; melakukan studi
di bidang hubungan masyarakat; melakukan studi kelayakan bisnis; melakukan studi kelayakan ekonomi; melakukan studi
kelayakan komersial; melakukan studi pasar; melakukan studi pasar dan analisis pasar; melakukan studi pasar yang
melibatkan jajak pendapat; melakukan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran dan analisis pasar; melakukan survei
bisnis; melakukan survei online; melakukan survei pasar; melakukan survei riset bisnis dan pasar; melakukan survei riset
manajemen bisnis online; melakukan survei riset pasar; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran
dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; melelang dan membalikkan layanan lelang; memantau laporan kredit
konsumen dan memberikan peringatan tentang segala perubahan di dalamnya untuk tujuan bisnis; memasarkan barang dan
jasa orang lain; memasarkan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; membantu dalam eksploitasi atau
pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan
konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan
stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; membantu dalam pengelolaan urusan bisnis atau fungsi
komersial dari perusahaan industri atau komersial; membantu orang lain dalam menyiapkan dan mengajukan aplikasi untuk
mendapatkan izin usaha; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran;
memberikan arahan pemasaran untuk industri real estat; memberikan bantuan administrasi ke apotek untuk mengelola
inventaris obat; memberikan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian peralatan pemrosesan data yaitu,
komputer, mesin tik, mesin teleks dan mesin kantor sejenis lainnya; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba;
memberikan bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis; memberikan bantuan dalam pengelolaan perusahaan industri atau
komersial; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam
kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen
bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam
kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan di
bidang organisasi bisnis; memberikan bantuan di bidang promosi bisnis; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam
pendirian dan pengoperasian restoran; memberikan informasi bisnis dalam kesempatan kerja kepada orang yang
membutuhkan [layanan amal]; memberikan informasi bisnis dan pemasaran; memberikan informasi bisnis di bidang media
sosial; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan informasi bisnis di bidang
teknologi blockchain dan mata uang virtual; memberikan informasi bisnis gigi melalui situs web; memberikan informasi bisnis
melalui Internet; memberikan informasi bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi bisnis melalui situs
web; memberikan informasi bisnis untuk organisasi amal; memberikan informasi bisnis untuk organisasi kemanusiaan;
memberikan informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; memberikan
informasi dan saran komersial untuk konsumen; memberikan informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi di
bidang pemasaran; memberikan informasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; memberikan informasi direktori bisnis
melalui jaringan komputer global; memberikan informasi direktori telepon melalui jaringan komunikasi global; memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi ketenagakerjaan; memberikan informasi ketenagakerjaan kepada orang yang membutuhkan [layanan
amal]; memberikan informasi ketenagakerjaan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial kepada
konsumen; memberikan informasi komersial melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial yang berkaitan
dengan perusahaan; memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan di bidang manajemen perjalanan
dan industri perjalanan; memberikan informasi konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; memberikan informasi
melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil; memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan
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informasi mengenai penjualan komersial dari perangkat lunak komputer; memberikan informasi pemasaran bisnis;
memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan informasi pengembangan bisnis dan saran kepada para
profesional keuangan; memberikan informasi perbandingan tarif hotel; memberikan informasi perekrutan melalui jaringan
komputer global; memberikan informasi produk konsumen; memberikan informasi produk konsumen melalui Internet;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan informasi produk konsumen yang
berkaitan dengan laptop; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan
informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk makanan atau minuman; memberikan informasi statistik untuk
tujuan bisnis atau komersial; memberikan informasi tentang analisis atau hasil untuk kecenderungan menonton program
televisi; memberikan informasi tentang mempromosikan dan menerbitkan prangko perdagangan; memberikan informasi
tentang penerbitan kupon distribusi; memberikan informasi tentang penggunaan kartu hadiah; memberikan informasi tentang
produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan informasi terkait dengan
perekrutan personel; memberikan informasi terkait layanan relokasi karyawan; memberikan informasi terkait perekrutan
tenaga kerja; memberikan informasi terkait persiapan pajak; memberikan informasi terkait persiapan pajak dan layanan
pengarsipan pajak; memberikan informasi untuk layanan iklan dan publisitas; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan
untuk tujuan iklan; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan kode diskon loyalitas
pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan
konsultasi pemasaran di bidang media sosial; memberikan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang
pertanian; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; memberikan saran bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan saran dan informasi bisnis
dan komersial; memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan manajemen aset cryptocurrency;
memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial; memberikan saran di bidang efisiensi
bisnis; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran produk konsumen; memberikan
saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan
laptop; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan saran yang berkaitan
dengan analisis kebiasaan pembelian konsumen; memberikan saran yang berkaitan dengan metode dan teknik penjualan;
memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; memberikan saran yang berkaitan dengan
pemasaran produk kimia; memelihara catatan dan file medis pasien; memelihara catatan dan file riwayat medis pribadi;
memelihara daftar breed ternak; memelihara daftar memorabilia olahraga dan karya seni; memelihara daftar penilai kejuruan
profesional; memelihara daftar ras anjing; memelihara file dan catatan mengenai kondisi medis individu; memelihara pendaftar
teknisi kedirgantaraan bersertifikat; memelihara registrasi profesional teknis medis bersertifikat; memelihara registri informasi;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan layanan dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; memperbarui dan memelihara informasi dalam pendaftar;
memperbarui materi iklan; mempersiapkan penggajian; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat
perbelanjaan komprehensif secara online; mempromosikan barang dan jasa gigi orang lain; mempromosikan barang dan jasa
lainnya melalui penawaran diskon ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan komunikasi elektronik daring; mempromosikan
barang dan jasa orang lain; mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui kupon, diskon, iklan, penghargaan dan
insentif yang dihasilkan sehubungan dengan
penggunaan kartu kredit dan debit, tautan
elektronik ke situs web pedagang dan pengecer; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan
video di internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; mempromosikan barang dan jasa
orang lain dengan membagikan kupon, kartu perdagangan dan kartu keanggotaan; mempromosikan barang dan jasa orang
lain dengan mendistribusikan materi iklan melalui berbagai metode; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kegiatan olahraga; mempromosikan barang dan jasa
orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kompetisi olahraga; mempromosikan
barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan program
penghargaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan menempatkan iklan di majalah elektronik;
mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui Internet dan
jaringan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi skema insentif penjualan dan promosi
yang melibatkan perangko perdagangan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui infomersial; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan
komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer global; mempromosikan
barang dan jasa orang lain melalui program kartu diskon; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui program
pelanggan pilihan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui skema kartu loyalitas imbalan; mempromosikan barang
dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan
melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya;
mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online
melalui situs web; mempromosikan karya seni orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan kepentingan bisnis para profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan bisnis pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis akuntan profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis analis keuangan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis dari serikat kredit yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis investor yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari
industri kapal pesiar yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dari industri kimia yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional dari industri ortopedi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
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mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri rekaman
musik yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis pemilik merek dagang yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis perencana acara khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman pertunjukan yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman visual yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis tim sepak bola yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial seniman yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang
peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen
bisnis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran publik di bidang
manajemen strategis; mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan penggunaan energi dari turbin angin untuk pertanian; mempromosikan penggunaan energi surya untuk
pertanian; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan menebus poin pembelian dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan
poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara promosi;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui bahan cetak; mempromosikan penjualan barang dan jasa
orang lain melalui kontes dan program pemberian insentif; mempromosikan penjualan barang-barang mode melalui artikel
promosi di majalah; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mempromosikan
penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain;
mempromosikan serangkaian film untuk orang lain; mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya.; memproses dokumen registrasi garansi untuk orang lain; memproses
pertanyaan telepon tentang barang dan jasa yang diiklankan; memproses, dan mengoperasikan informasi dalam pendaftar;
memulai panggilan telepon untuk orang lain; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen bisnis;
memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen proyek; memverifikasi dan memantau kredensial
individu di bidang manajemen strategis; menampilkan iklan untuk orang lain; menangani amplop; mencari data dalam berkas
komputer untuk pihak lain; mencocokkan sukarelawan terampil dengan organisasi nirlaba; menempatkan iklan untuk orang
lain; menerbitkan dan memperbarui teks iklan; mengadakan acara bisnis; mengadakan pameran dagang untuk profesional
industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur berlangganan media untuk pihak lain, menjual
musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan
melakukan acara penjualan untuk orang lain dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial; mengatur dan melakukan acara
penjualan untuk ternak; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan acara promosi; mengatur dan
melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan lelang; mengatur dan melakukan lelang Internet;
mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui komputer dan jaringan telekomunikasi; mengatur dan
melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui telepon seluler; mengatur dan melakukan lelang real estat; mengatur dan
melakukan lelang telepon; mengatur dan melakukan lelang telepon dan televisi; mengatur dan melakukan lelang televisi;
mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran pameran
dagang; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan melakukan
pasar loak; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan
interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur
dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk
tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur
dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur iklan di bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk
pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan
barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang
lain, untuk penyediaan layanan; mengatur langganan ke buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke buku untuk
orang lain; mengatur langganan ke buku, surat kabar atau komik; mengatur langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku
komik untuk orang lain; mengatur langganan ke jurnal elektronik untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan Internet
untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telekomunikasi untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan
telematika, telepon atau komputer untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telepon untuk orang lain; mengatur
langganan ke media informasi untuk orang lain; mengatur langganan ke paket informasi untuk orang lain; mengatur langganan
ke paket media untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online untuk orang lain; mengatur langganan ke saluran
televisi untuk orang lain; mengatur langganan koran untuk orang lain; mengatur langganan koran, majalah dan buku untuk
orang lain dan menyediakan informasi yang berhubungan dengannya; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain,
untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk  jasa telekomunikasi untuk orang lain; mengatur
langganan publikasi untuk orang lain; mengatur langganan surat kabar, majalah dan buku untuk pihak lain dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; mengatur langganan untuk publikasi orang lain; mengatur langganan untuk ulasan untuk
orang lain; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur
pelelangan; mengatur pembelian kolektif; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam
energi yang dapat diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi
komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengatur transaksi perdagangan dan kontrak komersial; mengatur transaksi
perdagangan online; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan
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acara-acara untuk tujuan bisnis; mengaudit tingkat utilitas untuk orang lain; mengelola komputerisasi data; mengembangkan
dan mengoordinasikan proyek sukarela untuk organisasi amal; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; mengetik;
mengetik informasi ke komputer; mengetik singkat; mengevaluasi dampak iklan pada audiens; menghimpun basis data
kompouter untuk mengirimkan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi dan informasi keuangan; mengiklankan
barang dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari; mengoperasikan pasar online untuk penjual dan
pembeli barang dan jasa perawatan gigi; mengoperasikan platform belanja komparatif online untuk vendor barang dan jasa
gigi; mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir
dan melakukan bursa kerja; mengorganisir dan melakukan lelang amal untuk tujuan penggalangan dana amal; mengorganisir
dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran
dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan program sukarela untuk
organisasi amal; mengorganisir dan melakukan proyek layanan masyarakat untuk organisasi amal; mengumpulkan pilihan
penyedia layanan agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan memilih layanan ini dari situs web; menjawab
telepon untuk pelanggan yang tidak tersedia; menulis curriculum vitae untuk orang lain; menulis resume untuk orang lain;
menyalin dokumen; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas panti jompo untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
penitipan anak untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen
fasilitas perumahan; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas
perumahan untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan
pengelolaan fasilitas perumahan untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan
waralaba; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan dan
menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; menyediakan dan menyewakan ruang iklan di
internet; menyediakan database komputer online dan database online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan
direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan
sosial lainnya; menyediakan direktori informasi komersial on-line di Internet; menyediakan dokumentasi transportasi untuk
orang lain [layanan administrasi]; menyediakan dukungan memulai manajemen bisnis untuk bisnis lain; menyediakan fasilitas
online untuk live streaming video dari acara-acara promosi; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual
dengan pembeli; menyediakan fasilitas online yang menampilkan komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia
layanan, dan sumber daya lainnya; menyediakan informasi bisnis kepada pengusaha-pengusaha melalui jaringan-jaringan
komunikasi-komunikasi elektronik dan seluler; menyediakan informasi bisnis melalui sebuah basis data yang dapat dicari dan
melalui jaringan komputer global; menyediakan informasi direktori bisnis untuk kemudahan transaksi bisnis untuk pihak ketiga
melalui situs web; menyediakan informasi direktori komersial melalui Internet; menyediakan informasi gigi di bidang e-
commerce; menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam bentuk artikel komentar serta presentasi audio dan
video untuk wirausahawan dan investor di bidang bisnis; menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam
presentas-presentasii kepada para pengusaha, semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi penjualan
barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi perbelanjaan; menyediakan informasi
tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang manajemen
penjualan; menyediakan informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk
atau menyediakan jasa; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan informasi tentang toko yang
dapat menggunakan kupon (termasuk kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari layanan uang elektronik; menyediakan
informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan
kantor; menyediakan jasa intelijen bisnis; menyediakan jasa manajemen data dan pencatatan untuk bisnis dan pemberi kerja;
menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan jasa pemrosesan data untuk bisnis dan pemberi
kerja; menyediakan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan layanan administrasi kursus akademik
untuk institusi akademik; menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang berkaitan dengan pendaftaran kursus
online; menyediakan layanan berlangganan musik online; menyediakan layanan direktori informasi bisnis, melalui jaringan
komputer global; menyediakan layanan informasi direktori komersial online; menyediakan layanan konsultasi bisnis di bidang
perjalanan bisnis untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang disesuaikan untuk manajemen perjalanan
dan pengeluaran biaya klien, yaitu, sumber pemasok udara (penerbangan) dan hotel strategis (strategic air and hotel supplier
sourcing), pemesanan perjalanan elektronik, manajemen dan penggantian pengeluaran biaya, manajemen pertemuan/rapat
dan layanan konsultasi terkait perjalanan bisnis lainnya; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam
melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial;
menyediakan layanan konsultasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; menyediakan layanan lelang online;
menyediakan layanan manajemen sumber daya manusia dan perekrutan untuk orang lain; menyediakan layanan penelitian
kuesioner dan informasi tentang hasil penelitian kuesioner; menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional untuk
bisnis komersial; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi amal; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi
kemanusiaan; menyediakan panduan iklan online yang dapat dicari; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual
barang dan/atau jasa; menyediakan peringkat pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; menyediakan persiapan
pajak gaji elektronik; menyediakan program kontes dan penghargaan insentif yang dirancang untuk mengenali, memberi
penghargaan dan mendorong individu dan kelompok yang terlibat dalam pengembangan diri, pemenuhan diri, amal,
kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan serta berbagi
produk kerja kreatif; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial; menyediakan program loyalitas
pelanggan untuk tujuan periklanan; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan program
penghargaan insentif pelanggan; menyediakan prospek penjualan untuk industri real estat; menyediakan ruang iklan untuk
pihak lain di Internet; menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan
barang dan jasa; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan
memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; menyediakan staf pendukung kantor sementara; menyelenggarakan
pameran dagang virtual secara online; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan
perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran
dagang dan/atau pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang;
menyewakan waktu iklan di media komunikasi; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; menyiapkan
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dan menempatkan iklan luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan untuk orang lain; menyiapkan dan
mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan
komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan komersial; menyortir dan menyunting
informasi dalam basis data komputer; menyusun dan memberikan informasi statistik untuk keperluan bisnis atau komersial;
menyusun dan menganalisis informasi dan data pelanggan di bidang pemasaran yaitu data manajemen hubungan pelanggan
CRM; menyusun data dalam database komputer; menyusun indeks informasi menggunakan teknologi blockchain; menyusun
indeks informasi untuk tujuan komersial atau iklan; menyusun laporan akun; merchandising produk untuk orang lain;
minimarket; model layanan agen perekrutan; nasehat manajemen; nasihat yang berhubungan dengan manajemen bisnis dan
pengoperasian klub kebugaran dan kesehatan; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga; negosiasi
dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga melalui sistem telekomunikasi; negosiasi kontrak bisnis untuk orang
lain; negosiasi kontrak dengan pembayar perawatan kesehatan; negosiasi kontrak iklan; negosiasi kontrak mengenai jual beli
barang daur ulang dan barang bekas; negosiasi kontrak mengenai jual beli barang melalui pusat perbelanjaan di situs web;
negosiasi kontrak yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang; negosiasi transaksi komersial untuk seniman
pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; online manpower recruitment and outsourcing; operasional bisnis pusat
perbelanjaan dan mal perbelanjaan; optimasi situs web; optimisasi mesin pencari untuk promosi penjualan; order melalui
surat; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; organisasi acara periklanan; organisasi acara,
pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; organisasi bisnis dan / atau jasa
konsultasi operasional berdasarkan analisis data; organisasi bisnis dan administrasi armada transportasi; organisasi bisnis
dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; organisasi dan manajemen program insentif; organisasi dan
manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan khusus terkait dengan
rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok
elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik; organisasi dan manajemen program pembeli yang
sering insentif; organisasi dan manajemen skema loyalitas kartu diskon; organisasi dan melakukan presentasi produk;
organisasi kompetisi untuk keperluan periklanan atau usaha; organisasi lelang Internet; organisasi pameran bunga dan
tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial
atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan komersial atau
iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran seni untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
organisasi pengundian hadiah untuk tujuan iklan; organisasi peragaan busana untuk tujuan komersial; organisasi peragaan
busana untuk tujuan promosi; organisasi program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; organisasi
skema loyalitas dan insentif; organisasi skema loyalitas pelanggan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas
dan skema insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi; organisasi, operasi dan
pengawasan skema loyalitas dan insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas pelanggan; orientasi merek;
outlet toko ritel yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk
melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata
pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar
matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; pameran
dagang; pekerjaan dan layanan informasi ketenagakerjaan; pekerjaan kantor secara umum tentang pengelolaan klaim uang
oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain; pelacakan volume penjualan
untuk orang lain; pelaksana studi pemasaran; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran dagang yang terkait
dengan kosmetik; pelelangan; pelelangan kendaraan; pelelangan online; pelelangan properti; pemantauan efektivitas
periklanan; pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran; pemasaran acara;
pemasaran afiliasi; pemasaran bangunan yang kosong; pemasaran basis data; pemasaran dalam rangka penerbitan
perangkat lunak; pemasaran di bidang jasa medis; pemasaran internet; pemasaran kata-kata melalui mulut; pemasaran
kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; pemasaran langsung; pemasaran layanan ritel pihak lain melalui
situs jaringan online; pemasaran media sosial; pemasaran melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya, dan melalui
internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token),  voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pemasaran online; pemasaran produk; pemasaran promosi; pemasaran real estat;
pemasaran rujukan; pemasaran toko; pemasaran yang ditargetkan; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pemasaran,
studi pasar dan analisis pasar; pembacaan meter air untuk tujuan penagihan; pembacaan meter gas untuk tujuan penagihan;
pembacaan meter listrik untuk tujuan penagihan; pembacaan meter utilitas untuk tujuan penagihan; pembaharuan dan
pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain; pemberian dan pengelolaan
kartu keanggotaan penghargaan loyalitas; pemberian informasi bisnis mengenai penggunaan listrik; pemberian informasi
kepada konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu,
peringkat dan ulasan restoran; pemberian informasi mengenai administrasi bisnis; pemberian informasi mengenai administrasi
dan penyelenggaraan di bidang program penghargaan loyalitas; pemberian informasi mengenai administrasi program
penghargaan loyalitas dengan kupon dagang; pemberian informasi mengenai jasa intermediasi yang berkaitan dengan
periklanan; pemberian informasi mengenai jasa keagenan yang berkaitan dengan periklanan; pemberian informasi mengenai
jasa kesekretarisan dan jasa konsultasi di bidang jasa kesekretarisan; pemberian informasi mengenai jasa konsultasi di bidang
periklanan; pemberian informasi mengenai jasa konsultasi di bidang program penghargaan loyalitas; pemberian informasi
mengenai konsultasi administrasi bisnis; pemberian informasi mengenai konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi
kecerdasan buatan; pemberian informasi mengenai manajemen bisnis dan ekonomi; pemberian informasi mengenai
pelanggan; pemberian informasi mengenai penelitian dan analisis efektivitas periklanan; pemberian informasi mengenai
penyelidikan pertanyaan tentang bisnis; pemberian informasi mengenai promosi barang dan jasa pihak lain melalui skema
insentif promosi yang melibatkan perangko dagang; pemberian informasi peringkat konsumen yang terkait dengan produk dan
produsen produk; pembuatan dan pembaruan materi iklan; pembuatan materi iklan; pembukuan; pembukuan untuk transfer
dana elektronik; pemeriksaan pajak; pemesanan layanan daring terkomputerisasi untuk barang umum dan barang konsumsi
umum; pemesanan layanan jasa daring terkomputerisasi untuk pihak lain dari barang umum dan barang konsumsi umum;
pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pemrosesan
administratif klaim garansi; pemrosesan administratif pesanan pembelian dalam kerangka layanan yang disediakan oleh
perusahaan mail-order; pemrosesan dan administrasi penggajian; pemrosesan data dan manajemen file; pemrosesan data
elektronik; pemrosesan data otomatis; pemrosesan data terkomputerisasi; pemrosesan pesanan administratif; pemrosesan
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pesanan elektronik; pemrosesan pesanan pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; penagihan; penagihan
dan layanan penagihan yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; penahanan biaya;
penasihat bisnis dan layanan informasi; penataan etalase toko; penawaran lelang online untuk orang lain; penayangan iklan
(ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian dan pemilihan layanan eksekutif;
pencarian data dalam file komputer untuk orang lain; pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database
melalui komputer; pencarian sponsor; pencarian sponsor untuk kompetisi berkuda; penciptaan merek; pendaftaran komunikasi
tertulis dan data; pendaftaran pengembalian kunci; penelitian bisnis; penelitian bisnis profesional; penelitian dan analisis
bisnis; penelitian dan analisis di bidang manipulasi pasar; penelitian dan analisis efektivitas periklanan; penelitian dan evaluasi
bisnis; penelitian dan survei bisnis; penelitian di bidang manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang
manajemen proyek, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis;
penelitian konsumen; penelitian pemasaran; penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis
preferensi konsumen; penelitian periklanan; penelitian untuk tujuan bisnis; penelusuran dari barang dan jasa dari pihak lain
melalui sistem on-line komputer; penempatan dan rekrutmen personel; penempatan karir; penempatan kerja; penempatan
kerja dan personel; penempatan pegawai; penempatan pegawai sementara; penempatan produk cetakan dalam amplop (surat
langsung); penempatan staf; penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon
elektronik) untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk
ditukar dengan barang atau jasa; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan teks iklan; penerbitan, kliring dan pengelolaan
kartu poin; penerbitan, pembayaran dan pengelolaan kartu poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa;
penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau
menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin (termasuk poin
elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian
barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan penyediaan informasi terkait
dengannya; penerbitan, penukaran, dan pengelolaan kartu hadiah royalti akumulatif; penerbitan, perantara penerbitan dan
kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; penetapan biaya siklus hidup; pengadaan jasa untuk keperluan lain
(pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk
bisnis orang lain); pengadaan kontrak untuk orang lain; pengadaan kontrak untuk orang lain yang berkaitan dengan penjualan
barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan jasa; pengajuan dan pelaporan setoran pajak; pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; pengarsipan dokumen atau
pita magnetik [fungsi kantor]; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan
komersial; pengaturan dan penyajian iklan; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi komersial, perdagangan dan bisnis,
pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial
atau periklanan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi; pengaturan peragaan busana untuk tujuan promosi;
pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan
transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengaturan,
pengerjaan, promosi dan pengawasan skema loyalitas pelanggan; pengaturan, pengoperasian dan pengawasan skema
loyalitas, skema insentif, skema insentif promosi dan penjualan; pengawasan manajemen bisnis; pengawasan persediaan;
pengecer toko serba ada; pengeceran dari barang (dalam arti apapun); pengeditan teks publikasi; pengelolaan akun
penjualan; pengelolaan bisnis kompleks kolam renang; pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan data
informasi kesehatan untuk pengguna komputer; pengelolaan file yang terkomputerisasi; pengelolaan file yang terkomputerisasi
oleh output dari data yang disimpan secara elektronik; pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan hubungan pelanggan
yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan
pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengelolaan iklan banner berbayar;
pengelolaan laporan bisnis; pengelolaan periklanan; pengelolaan program insentif hotel untuk orang lain; pengelolaan resiko
bisnis; pengembangan artikel iklan; pengembangan bisnis; pengembangan dan implementasi strategi pemasaran untuk orang
lain; pengembangan kampanye komunikasi di bidang hubungan masyarakat; pengembangan kampanye promosi;
pengembangan konsep periklanan dan pemasaran; pengembangan proses untuk analisis dan implementasi rencana strategi
dan proyek manajemen; pengembangan strategi bisnis; pengembangan strategi dan konsep pemasaran; pengembangan
strategi komunikasi di bidang hubungan masyarakat; penghimpunan/ penerimaan/ penyimpanan dan penyediaan data
informasi bisnis yang terkomputerisasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail
advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang
lain; pengindeksan web untuk tujuan komersial; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan web untuk
tujuan periklanan; pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga;
pengolah kata; pengolah kata terkomputerisasi; pengolahan data; pengolahan kata; pengoperasian usaha situs komunitas di
Internet; pengoptimalan lalu lintas situs web; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk
tujuan komersial dan periklanan; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengujian
kepribadian untuk keperluan rekrutmen; pengujian kepribadian untuk pemilihan personel; pengujian merek; pengujian
psikometri untuk pemilihan personil; pengujian untuk menentukan keterampilan kerja; pengujian untuk menentukan
kompetensi kerja; pengujian untuk menentukan kompetensi profesional; pengumpulan dan analisa data dan statistik riset
pasar; pengumpulan data dan analisis statistikal; pengumpulan data untuk studi pasar; pengumpulan informasi berkaitan
dengan analisis pasar; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan informasi melalui database komputer;
pengumpulan informasi riset pasar; pengumpulan informasi untuk studi pasar; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; pengumpulan, kompilasi sistematisasi informasi ke dalam database komputer;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan dalam database komputer;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan
komersial atau periklanan; penilaian bisnis; penilaian risiko bisnis; penjawab telepon; penjualan alat jahit, yaitu, jarum jahit,
benang, penggaris untuk pola, buku skizze untuk menggambar design secara eceran; penjualan busana muslim melalui
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internet / online; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam;
penjualan eceran dan grosir sampo; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan eceran kendaraan
bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan hijab melalui internet / online; penjualan lagu secara digital melalui
jaringan online; penjualan lukisan; penjualan ritel dan grosir busa pencuci wajah; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan
ritel dan grosir parfum; penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penjualan ritel dan grosir produk kebersihan;
penjualan ritel dan grosir sampo; penjualan seprei, bedcover,  sarung bantal & guling,  handuk, selimut, dan barang-barang
tekstil  melalui internet / online; penjualan spareparts kendaraan bermotor; penjualan telepon seluler baik secara online
maupun secara langsung; penulisan kolom publisitas; penulisan skrip untuk tujuan periklanan; penulisan teks publisitas;
penulisan teks publisitas dan iklan; penyajian barang-barang untuk keperluan retail; penyalinan dokumen; penyaluran contoh-
contoh produk untuk pihak lain; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas
bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam
dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut;
penyatuan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web
dalam jaringan komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa
diskon iklan; penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk
digunakan sebagai laman web pada internet; penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran, brosur,
selebaran, dan sampel]; penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran
iklan melalui jaringan komunikasi on-line; penyebaran iklan untuk orang lain; penyebaran iklan untuk orang lain melalui
Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyebaran iklan untuk pihak lain
melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional dan lokal; penyebaran informasi bisnis
barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; penyebaran informasi bisnis dan komersil; penyebaran
materi iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan]; penyebaran materi iklan dan promosi; penyebaran materi iklan melalui
pos; penyebaran materi iklan secara online; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi
pemasaran; penyedia informasi statistik; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya
manusia dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan
pusat kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan
laporan; penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan
bantuan bisnis operasional untuk perusahaan; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barang-
barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan dan penyewaan materi publikasi; penyediaan dan
penyewaan ruang iklan; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan materi publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan
dan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan penyewaan ruang iklan luar
ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet; penyediaan direktori informasi komersil secara online
melalui internet; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual barang dan
jasa; penyediaan fasilitas penggunaan peralatan dan mesin kantor; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan
informasi barang atau produk seperti gadget dan elektronik untuk dapat diakses konsumen bertujuan untuk komersial;
penyediaan informasi bisnis; penyediaan informasi bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di atas disediakan online
dari jaringan komputer global, internet atau komputer database; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan
informasi bisnis tentang artikel surat kabar; penyediaan informasi bisnis terkait dengan pariwisata; penyediaan informasi dan
layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan
informasi di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang manajemen proyek;
penyediaan informasi di bidang manajemen strategis; penyediaan informasi komersial; penyediaan informasi komersial dari
database online; penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan
produk konsumen melalui jaringan komunikasi  komputer; penyediaan informasi konsumen untuk orang lain tentang
transportasi, perjalanan dan penginapan, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan informasi
global; penyediaan informasi kontak bisnis antara pembeli dan penjual instrumen keuangan dalam bentuk menghubungkan
pembeli dan penjual aset keuangan; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis melalui Internet; penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi mengenai artikel surat
kabar, majalah atau buku melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan
informasi mengenai penjualan barang daur ulang dan barang bekas; penyediaan informasi mengenai penjualan dan urutan
penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan komersial; penyediaan informasi
mengenai penjualan produk; penyediaan informasi pada penjualan komoditi; penyediaan informasi penjualan, bisnis,
periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi perdagangan komersial
dari database online; penyediaan informasi perdagangan luar negeri; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial; penyediaan informasi riset pasar; penyediaan informasi statistik bisnis; penyediaan informasi tentang dunia Kerja,
Bisnis melalui situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan kupon diskon (termasuk kupon elektronik); penyediaan
informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi terkait penjualan barang dagangan dan peringkat
penjualan; penyediaan informasi usaha pada penyediaan dari jasa; penyediaan informasi yang berhubungan dengan harga
dan penjual produk; penyediaan informasi yang berkaitan dengan studi pasar; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan
penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa penelitian pasar dan informasi; penyediaan jasa penjualan
eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa perbandingan harga online; penyediaan jasa
publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos
yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan
untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang
berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan
perawatan, tempat untuk membawa,  buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat
pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan konten teks,
data, gambar, audio, video, dan multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar,
melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan
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laporan pemasaran; penyediaan laporan usaha untuk orang lain terkait penjualan produk dan jasa orang lain; penyediaan
layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak; penyediaan layanan
riset dan informasi pasar; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar
daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang
dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dioksida dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi.;
penyediaan pasar online untuk penjual barang
dan/atau jasa; penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa;
penyediaan ruang iklan; penyediaan ruang iklan dalam majalah; penyediaan ruang iklan dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; penyediaan ruang iklan di jaringan komputer global; penyediaan ruang iklan di majalah; penyediaan
ruang iklan di majalah, surat kabar dan majalah; penyediaan ruang iklan di media elektronik; penyediaan ruang iklan di surat
kabar; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang iklan, waktu dan media, yaitu,
penyewaan ruang iklan dan waktu iklan di media komunikasi; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk
mengiklankan barang dan jasa; penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang
menampilkan barang-barang dan jasa-jasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyediaan tempat pasar online
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi
pengguna di hotel dan akomodasi sementara lainnya untuk daftar keperluan komersil melalui situs web; penyediaan voucher-
voucher belanja untuk kepentingan promosi; penyeleksi barang-barang dan usaha memperoleh barang-barang untuk individu
dan bisnis; penyelenggaraan acara untuk tujuan komersial/promosi dan publisitas; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan dan
pemberian informasi mengenai peringkat konsumen yang terkait dengan produk dan produsen produk; penyelenggaraan
pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk
keperluan bisnis dan promosi; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
komersial; penyelenggaraan riset pasar; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan; penyelenggaraan
survei riset pemasaran; penyelidikan bisnis, evaluasi, penilaian ahli, informasi dan penelitian; penyelidikan dan penyelidikan
bisnis; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan informasi mengenai sistem stempel perdagangan,
kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus; penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan
terbaru; produk merchandising; yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; jasa-jasa
promosi yaitu distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek bernilai, stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler dan
peralatan seluler lainnya dan internet; layanan agen informasi komersial; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan
melalui media sosial; layanan pemrosesan data online; layanan pengaturan dan pelaksanaan pemberian program hadiah
insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan;
memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan
periklanan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui skema kartu loyalitas imbalan; pemasaran media sosial; pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; penerbitan,
penukaran, dan pengelolaan kartu hadiah royalti akumulatif; pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa
untuk bisnis orang lain); pengoptimalan lalu lintas situs web; pengumpulan informasi melalui database komputer; penulisan
teks publisitas; penyebaran bahan iklan; penyediaan informasi tentang penerbitan kupon diskon (termasuk kupon elektronik);
penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan voucher-voucher belanja
untuk kepentingan promosi; penyewaan ruang iklan; promosi penjualan (untuk orang lain); publikasi naskah publisitas/iklan;
publikasi teks publikasi; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu
hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan telepon dan / atau komputer
online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 23:15:50
540   EtiketDID2022085643

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Trunojoyo No. 37, Kel. Pakelan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur
BUDI SANTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Doddy Wiraatmadja Kosasih S.H.,
Dian Istana D-6/73 Surabaya 60227

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ILO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, hijau, hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Berondong jagung; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu pecel; Bumbu serba guna; Bumbu

siap saji; Butiran jagung olahan; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar
tepung]; Garam meja; Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula sirup; Jagung bakar; Jagung goreng; Jagung yang sudah
diolah; Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; Keju gembung [camilan jagung]; Kepingan jagung; Kerupuk jagung;
Ketumbar Bubuk (Bumbu); Kue; Kue Mangkok; Kue bika ambon; Kue kering (pastri); Kue mochi; Kue spiku; Kue tradisional;
Makanan untuk sarapan terbuat dari jagung; Mesis (gula-gula); Mie; Mie yang terbuat dari Jagung; Popcorn yang diberi
perasa; Popcorn yang dilapisi perasa; Produk zat tepung untuk makanan; Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti bun
dengan selai; Roti kering; Roti lapis hotdog; Roti perancis; Roti sobek; Roti tawar manis; Sambal Cabe Hijau; Sambal Hijau;
Sambal cabe kering; Sambal cabe kering aneka rasa; Sambal cabe tabur; Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal goreng;
Sambal pedas manis; Sambal tabur; Sambel Ijo; Sambel Tomat; Snack Bar (Makanan); Taffy (gula-gula); Tepung jagung;
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Tepung kental buat makanan; Tepung kentucky; Tepung ketan; Tepung peyek; Tepung untuk makanan; bahan makanan
untuk adonan roti dan kue; bahan pengganti gula; bawang putih bubuk; bihun [mie]; biji jagung panggang; biji wijen [bumbu];
bola keju gembung [camilan jagung]; brondong jagung; bubuk bawang; bubuk bawang putih; bubuk cabai; bubuk cengkeh
[rempah-rempah]; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk mustard [rempah-rempah]; bubuk
ragi; bubuk wasabi [lobak Jepang]; bumbu; bumbu cabai; bumbu masak; bumbu olahan [bumbu]; bumbu taco; camilan jagung
gembung; camilan jagung kembung rasa bumbu; camilan jagung rasa keju; campuran bumbu; campuran isian berbasis roti;
campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; campuran rempah-rempah; campuran roti;
campuran saus; campuran saus [bumbu]; cancha paccho [kernel jagung yang dipanggang]; cancha serrana [kernel jagung
yang dipanggang]; cengkeh [rempah-rempah]; chalupa [tortilla jagung]; chulpi [kernel jagung yang dipanggang]; corn curls
[camilan jagung kembung rasa rasa]; cuka; cuka apel; cuka beras; cuka buah; cuka putih; cuka, saus [bumbu]; cuka, saus dan
bumbu lainnya; garam; garam bawang putih; garam beraroma; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam
meja dicampur dengan biji wijen; garam untuk memasak; garam yang bisa dimakan; gochugaru [bubuk cabai merah]; gula;
gula aren; gula batu; gula beku; gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula kristal; gula kristal putih; gula merah; gula pasir;
gula pastilles (manisan); gula rebus; gula tebu; gula tebu pasir; gula-gula; jagung giling; jagung panggang; jagung, digiling;
jagung, diolah; jagung, dipanggang; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; kari [rempah-rempah]; kayu manis [rempah-
rempah]; kecap; keripik jagung; keripik tortilla jagung; kernel jagung yang dibakar; ketel jagung [popcorn]; kue almond; kue
basah; kue beras; kue bolu; kue bulan; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue gandum; kue kastangel; kue keju; kue kering;
kue krim; kue lekker; kue mentega; kue muffin; kue nastar; kue pastry; kue potong; kue putri salju; kue sereal; kue stik
bawang; kue sus; kue tart; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); makanan dari jagung; makanan ringan berbahan dasar biji-
bijian; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan dengan bahan dasar mie;
makanan ringan jagung diekstrusi; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian; marning jagung; merica (bumbu);
microwave popcorn; mie beras; mie goreng; mie instan; mie kering; mie ramen; paprika [bumbu]; paprika bubuk; pemanis
menjadi pengganti gula; popcorn berlapis karamel; popcorn berlapis karamel dengan manisan kacang; popcorn berlapis
permen; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; popcorn mengkilap; popcorn olahan; rempah-rempah; rempah-
rempah bubuk; rempah-rempah kue; roti [roti tidak beragi]; roti bakar; roti bawang; roti berlapis; roti buah; roti bun; roti bun
krim; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti goreng; roti gulung; roti jahe; roti kacang; roti kismis; roti
multigrain; roti naan; roti panggang; roti segar; roti tidak beragi; roti*; sambal; sambal pedas; sambel; sambel pecel; saos; saos
tomat; saus; saus [bumbu]; saus [yang dapat dimakan] [bumbu]; saus asam manis; saus barbekyu; saus berbasis tomat; saus
cabai; saus cabai pedas; saus maple; saus mustard; saus mustard madu; saus pedas berbumbu; saus salad; saus teriyaki;
saus tomat; sereal jagung; shortcrust pastry (kue); snack bar berbasis granola; snack bar berbasis muesli; taburan gula
(sprinkes); taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; tepung; tepung Hunkwe; tepung beras; tepung bumbu; tepung
gandum; tepung jagung; tepung kacang hijau; tepung kedelai; tepung kue; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum;
tepung roti putih; tepung tanpa rasa; tepung tapioka; tepung tapioka*; tepung tempura; tepung terigu; tepung*===
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Nama Pemohon :
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08
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Nama Merek
Tipe Merek :
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Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dalam bidang transportasi; Administrasi bisnis dan

urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi bisnis program
imbalan kerja tentang jasa hukum; Administrasi dan manajemen usaha; Administrasi kantor; Administrasi komersial;
Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain;
Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema voucher hadiah; Administrasi penjualan untuk
penjualan mobil-mobil; Administrasi program keuntungan atau kompensasi untuk anggota; Administrasi program loyalitas
untuk mempromosikan kepemilikan liburan; Administrasi program penghargaan insentif melalui penerbitan dan pemrosesan
poin loyalitas dan penghargaan untuk pembelian barang atau jasa perusahaan; Administrasi sistem dan portal daring yang
memungkinkan promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan; Administrasi skema insentif dan loyalitas untuk anggota;
Administrasi skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan
kartu diskon; Administrasi untuk mengoperasikan komputer server; Administrasi untuk mengoperasikan komputer, sistem
komputer dan peralatan yang dapat dikendalikan komputer; Administrasi untuk peralatan yang beroperasi untuk akses
Internet; Administrasi urusan bisnis waralaba; Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran; Agen Penjualan Elektronik
atau Distributor Elektronik; Agen ekspor - impor di bidang audio dan video CD dan kaset; Agen ekspor-impor peralatan dan
perlengkapan bayi; Agen informasi komersial (menyediakan informasi bisnis, seperti pemasaran atau data demografis); Agen
kontrak penjualan tenaga surya; Agen penjualan; Agen penjualan peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel,
penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; Agen publikasi; Agen untuk transaksi komersial; Agen-agen Penjualan
Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringan-jaringan komputer global; Aktivitas konsultasi
manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Analisis Pasar; Analisis biaya dan pengawasan dan
manajemen persediaan; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Jasa nasehat, informasi dan konsultasi
sehubungan dengan kegiatan; Analisis manajemen bisnis atau konsultansi bisnis dalam bidang teknologi informasi; Analisis
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manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis di bidang keamanan dunia maya;
Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan keamanan dunia maya dan keamanan Internet;
Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa melalui jaringan komputer global; Audit laporan
keuangan; Audit pembukuan; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi dan distribusi periklanan, promosi, publisitas dan
pemasaran; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis; Bantuan manajemen
bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat dan kompleks perdagangan; Bantuan, saran dan
konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Bantuan,
saran dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan perencanaan bisnis;
Beriklan melalui posting-tagihan; Bisnis konsultasi perekrutan; Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Booth
penjualan wedang ronde; Booth untuk penjualan es krim; Bursa kerja; Counter untuk penjualan es krim; DEPARTMENT
STORE; Dealer motor; Distribusi dan penyebaran materi iklan; Distribusi dan penyebaran materi pemasaran; Distribusi dan
penyebaran materi promosi; Distribusi deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan tanah; Distribusi materi
perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi periklanan; Distribusi materi promosi; Distribusi materi publisitas (selebaran,
prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak;
Distribusi sampel; Distribusi selebaran; Distribusi selebaran periklanan; Distributor; Distributor Elektronik; Distributor alat
kesehatan; Distributor alat pertanian; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Distributor mesin pertanian;
Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan
dengannya; Distributor plastik; Dukungan  bisnis untuk memenuhi potensial konsumen; Eceran dan grosir minuman; Eceran
dan grosir mobil-mobil bekas; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman; Grosir layanan
pemesanan; Iklan; Iklan dan promosi kosmetik; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan online melalui jaringan
komunikasi komputer; Iklan radio; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan televisi; Iklan yang dipasang di luar
ruangan; Jasa informasi yang berkaitan dengan diskon, kupon, potongan harga, voucher sambungan ke situs web retail milik
pihak lain dan penawaran khusus untuk barang dan jasa milik orang lain; Jasa perdagangan; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon,
kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain;
Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher,
tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Manajemen Usaha;
Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan;
Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon online, rabat, diskon,
voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus dari bahan hasil
cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang pihak lain, yaitu, menyediakan kupon, potongan harga dan voucher
untuk barang pihak lain; Pemasaran dan promosi barang dan jasa orang lain dengan cara mendistribusikan kupon atau
voucher; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); Promosi, periklanan dan pemasaran situs
online; Toko menjual produk voucher secara elektronik / online; administrasi program imbalan kesetiaan; administrasi program
loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; administrasi program loyalti konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar
dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi usaha; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi
pemasaran); jasa pemasaran; jasa periklanan; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa-jasa periklanan dan
pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah:
media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah),
blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif,; Iklan secara online; Iklan secara online pada suatu jaringan komputer; Iklan
secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan; Iklan untuk mempromosikan penjualan
produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Iklan,
termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari katalog
barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang
[tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-
barang tersebut dari situs barang dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pialang penjualan barang; Kompilasi dan
penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Layanan perantara bisnis; Pengadaan jasa untuk pihak lain; Program
loyalitas dan insentif pelanggan; administrasi bisnis; informasi bisnis; jajak pendapat; jasa saran untuk manajemen bisnis;
konsultasi manajemen bisnis; konsultasi organisasi bisnis; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan
iklan, pemasaran dan promosi; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pengumpulan data riset pasar; layanan ritel
menampilkan program insentif bonus untuk pelanggan; manajemen bisnis; memberikan informasi bisnis dan pemasaran;
mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk
penyediaan layanan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pengumpulan dan analisa
data dan statistik riset pasar; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyewaan ruang iklan; promosi barang dan jasa
pihak lain melalui internet; proses administrasi pesanan pembelian; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan
barang dan jasa; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata,
kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan
aksesori untuk kacamata dan barang optik; Informasi atau pertanyaan mengenai bisnis dan pemasaran; Informasi komersil
dan saran untuk konsumen; Informasi mengenai bangunan ke dalam basis data komputer; Informasi niaga; Input dan
kompilasi data ke dalam basis data komputer; Invoicing perpajakan; Jasa  ritel/eceran ayam; Jasa -penyediaan, -penjualan, -
impor, -ekspor barang / mesin industri; Jasa Pencarian Pegawai; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive
Thru); Jasa Penyediaan tenaga kerja; Jasa Perdagangan Untuk Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya
Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa administrasi bisnis dan pengelolaan akun; Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; Jasa
advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba hotel; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis
sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa agen
pembelian untuk alas kaki; Jasa agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa agen pemesanan untuk layanan pengiriman
barang; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; Jasa agen penjualan tiket; Jasa agen penjualan untuk
kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik dan kit kosmetik; Jasa agen yang mengatur, intermediasi atas pemesanan pembelian yang disediakan melalui
Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa akuisisi bisnis; Jasa akuntan; Jasa akuntan publik; Jasa akuntansi; Jasa akuntansi
biaya sekolah; Jasa akunting; Jasa alih daya dalam mengatur pengadaan barang untuk orang lain; Jasa analisis statistic
bisnis; Jasa audit akuntansi; Jasa berlangganan keanggotaan klub; Jasa bisnis di bidang program afiniti, program aliansi,
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program afiliasi, program pengembang solusi, dan program agen, seperti mengembangkan strategi mitra komersial,
mengidentifikasi perusahaan mitra yang sesuai untuk bersama ke pasar, dan mengembangkan strategi aliansi; Jasa bisnis,
yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada
jaringan komputer global; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi; Jasa distribusi biota-biota
laut yang hidup; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa distribusi ganggang; Jasa distribusi rumput laut; Jasa ecer yang
berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa eceran atau grosir untuk  Tutup toilet tekstil, tutup wadah kertas toilet
yang terbuat dari tekstil; Jasa eceran atau grosiran untuk barang-barang tekstil tenun untuk penggunaan pribadi, handuk
mandi, handuk pantai, handuk untuk mencuci muka, dan handuk badan; Jasa eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo
rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut, lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut,
mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion
badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat;
Jasa eceran atau grosiran untuk ornamen pribadi, dan gelang (perhiasan); Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos,
celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran atau grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-
sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara, sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan
kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran atau grosiran
untuk pelembut kain untuk penggunaan binatu; Jasa eceran atau grosiran untuk peralatan olahraga untuk berselancar, papan
selancar, tas yang didesain khusus untuk papan selancar, dan tali papan selancar; Jasa eceran atau grosiran untuk sabun dan
deterjen, dan sabun badan; Jasa eceran atau grosiran untuk tas, tas tote, tas jinjing, ransel, tas pundak, tas pinggang, pouch
dan tas pinggang; Jasa eceran dan grosir yang diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas,
aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran hypermarket; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan
dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik,
sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan
perawatan gigi,
sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik,
pisau cukur, sikat gigi,
sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat
porselin, kristal dan tembikar,
alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer,
peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim
atau mereproduksi suara atau gambar,
pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis
dan kronometrik, kertas, karton dan
barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk
menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk
di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain,
perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan
minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan atau tidak beralkohol, bir; Jasa
ekspor - impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa ekspor impor; Jasa ekspor
impor bibit tanaman; Jasa ekspor impor biota-biota laut yang hidup; Jasa ekspor impor ganggang; Jasa ekspor impor rumput
laut; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa grosir ayam; Jasa grosir ayam goreng; Jasa grosir ayam olahan; Jasa grosir di
bidang kosmetik; Jasa grosir online; Jasa grosir produk daging olahan; Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa grosir saus;
Jasa grosir yang berkaitan dengan penjualan buku; Jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa
iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Jasa iklan untuk keperluan
komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial;
penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran
(retail)  dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran (retail)  program komputer, direkam; penjualan eceran (retail)
rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program perangkat lunak aplikasi pintar untuk
terminal nirkabel; penjualan eceran (retail)  file gambar yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  publikasi elektronik,
yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program komputer multimedia interaktif; penjualan eceran (retail)  perangkat
lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang
lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran
(retail)  program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
administrasi bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan ritel; Jasa informasi, penasihat dan jasa konsultasi yang berhubungan dengan skema keanggotaan
pelanggan; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Jasa jasa pencatatan dan analisis point of sales; Jasa jual beli kamera
dan aksesoris fotografi/ videografi bekas.; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan
makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa klerikal (administrasi) untuk
mengambil pesanan penjualan; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi bisnis berhubungan dengan teknologi informasi,
pengelolaan dan integrasi sistem, pengembangan dan dukungan produk, dan rekayasa perangkat lunak; Jasa konsultasi
bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen
diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang pengepakan dan pengemasan barang-barang;
Jasa konsultasi bisnis sehubungan untuk memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global dengan
mencari dan menyediakan rujukan untuk pengiriman berbagai macam bisnis dan jasa dan produk pelanggan; Jasa konsultasi
bisnis yang berhubungan dengan sistem mutu manajemen; Jasa konsultasi bisnis, seperti peningkatan proses bisnis dalam
hal menggunakan, mengumpulkan dan mengelola data dan informasi dari mesin yang dilengkapi teknologi untuk
memaksimalkan efisiensi dan produksi di lokasi kerja, mengurangi biaya dan meningkatkan keselamatan untuk sistem ban
berjalan (conveyor belt); Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa
konsultasi terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi,
administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
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pengelolaan energi; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan agen
penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa
layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan
untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa layanan pengadaan
produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan instrumen-instrumen pneumatik
atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-
mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan instrumen audio
dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video, atau penerima audio-video;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan
makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda
yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat
keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk
menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat
radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk
keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-
X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari
es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis,
masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-
bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan
energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk
pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan perangkat lunak pengelolaan energi; Jasa layanan
sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk
mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa layanan toko grosir menyediakan perangkat kontrol
listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa
manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis,
departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan,
gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh
kontraktor yang sama (developments); Jasa manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain;
Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa marketing
untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via
website; Jasa organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; Jasa pemasaran hotel dan real estate; Jasa
pemasaran internet; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pembuatan, evaluasi,
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pemosisian, strategi, dan pengujian merek; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang
secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui katalog;
Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online
dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk
berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan  dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah
dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan,
mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pemesanan secara online melalui
komputer; Jasa pemrosesan data di bidang pengumpulan, organisasi, pemrosesan, menyesuaikan, dan otentikasi data digital;
Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa penerimaan tamu di gedung; Jasa pengadaaan kerjasama,
untuk kepentingan pembeli, dari berbagai barang; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk
keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan dan siap
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-
barang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs
web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain,
dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui pemesanan surat; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet
distributor; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet ritel;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari situs barang
dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang
[tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-
barang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan minuman,
katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang dagangan dalam
jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis
kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis
perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh
toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau remote control media elektronik dan
melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari
berbagai barang (tidak termasuk transportasi dari padanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari toko retail, toko grosir, melalui mesin penjual otomatis, dengan pemesanan surat atau
melalui media telekomunikasi, dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global dan melalui jaringan
belanja televisi; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko grosir;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan
perawatan kesehatan, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui
website; Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau
untuk orang lain; Jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; Jasa pengadaan untuk orang
lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; Jasa pengoperasian program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa
pengorganisasian dan administrasi yang berkaitan dengan penyediaan manfaat untuk pelanggan setia dan pelanggan yang
sering melakukan transaksi atau skema untuk pelanggan yang sering terbang (frequent flyer); Jasa pengurusan dan perijinan
stnk; Jasa pengurusan perijinan PT (Perseroan Terbatas); Jasa pengurusan perijinan badan usaha; Jasa pengurusan perijinan
perusahaan; Jasa pengurusan perijinan usaha; Jasa penjualan; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat cetak
(printer); Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa penjualan alat musik; Jasa penjualan alat pemindai (scan); Jasa
penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa
penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang pertambangan, yaitu batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu
bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan
barang – barang untuk dekorasi rumah.; Jasa penjualan batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan
pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Jasa penjualan biota-biota laut yang hidup; Jasa penjualan drone dan drone
kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk pemanas air, peralatan
dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian
konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa penjualan ikan hias; Jasa penjualan kain; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa
penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa penjualan merchandising produk dalam bidang nutrisi dan sumplemen diet, minuman dan sari buah; Jasa
penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman dengan pearl; Jasa penjualan minuman dengan topping Boba; Jasa
penjualan minuman jelly; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa penjualan oleh-oleh haji dan umroh; Jasa penjualan online untuk
pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan
online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan pancake dan waffle; Jasa penjualan pancake dan waffle secara online; Jasa
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penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa penjualan
perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan produk melalui perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penjualan produk pipa dari
logam; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung
maupun secara onLine; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian
bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik;
Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan sistem pengeras suara (sound
system); Jasa penjualan suku cadang alat - alat musik; Jasa penjualan telepon selular baik secara online atau secara
langsung; Jasa penyebaran sehubungan dengan produk-produk kapur dan batu kapur, produk-produk pertanian dan
hortikultura, kimia, bangunan bukan logam, bahan-bahan konstruksi dan lansekap, batu, batu besar dan kerikil, batu bangunan
dan agregat, bahan-bahan untuk membuat, melapis dan memperbaiki jalan, bahan makanan dan suplemen untuk hewan;
Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan dan pengalaman;
Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-
langsung  (online); Jasa penyewaan mesin penjual otomatis; Jasa penyiapan invoice; Jasa peragaan produk; Jasa perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan batu bara; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan
komunikasi yang portabel, yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepon-
telepon bergerak; Jasa perantara komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa
perantara komersial untuk mesin dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
pendingin; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk
pembelian dan penjualan produk konsumen; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-
bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambung-
langsung (online); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan
besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan dan distributor alat-alat olahraga; Jasa
perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa
perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online);
Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui
media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui
internet; Jasa pialang penjualan barang; Jasa pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi; Jasa
promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa promosi penjualan untuk
orang lain; Jasa promosi yang bersifat program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa publisitas; Jasa publisitas luar ruangan;
Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok
elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat
penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan
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pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan
batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak
pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan
kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa retail yang disediakan oleh toko bebas bea; Jasa ritel atau grosiran; Jasa ritel
dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet
yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata
pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat
pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan
aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi,
kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko eceran;
Jasa toko eceran secara online; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris
pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko retail yang menjual
kosmetik; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio,
publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan
perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel
yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-
line; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko
suvenir, jasa toko serba ada; layanan iklan digital; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan promosi; layanan ritel yang
berkaitan dengan permen; layanan toko ritel menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan mainan; layanan
toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan
permainan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang
dapat diunduh; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel
online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan perhiasan; layanan toko ritel online yang
menampilkan permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang
menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel untuk
makanan dan minuman; layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan komputer,
produk elektronik dan hiburan, peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik
konsumen lainnya, perangkat lunak komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual,
disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; memberikan
informasi konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; pemasaran; promosi acara hiburan; promosi acara khusus; Jasa
ritel sehubungan dengan pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel
sehubungan dengan perangkat lunak komputer; Jasa ritel sehubungan dengan periferal komputer; Jasa ritel sehubungan
dengan tempat untuk perangkat penyimpanan data; Jasa ritel yang berkaitan dengan penjualan pasta gigi, obat kumur oral,
obat kumur, semprotan penyegar nafas, strip pemutih, pasta gigi, obat kumur, strip perawatan oral mengandung obat, produk
perawatan mulut mengandung obat, produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat, sediaan perawatan
mulut mengandung obat, obat-obatan untuk keperluan gigi, obat kumur gigi, semprotan mulut mengandung obat, pasta gigi
obat, bahan untuk menambal gigi, lilin gigi, sikat gigi (manual dan listrik), benang pembersih gigi, sikat gigi dan benang
interdental; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa ritel yang disebutkan di atas tidak termasuk  ritel penjualan barang melalui toko dengan mendatangi tempat secara
langsung (brick and mortar); Jasa ritel/eceran ayam goreng; Jasa ritel/eceran ayam olahan; Jasa ritel/eceran produk daging
olahan; Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan; Jasa ritel/eceran saus; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas
perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa sekretaris bisnis; Jasa sekretaris virtual pada
perusahaan; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online
menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko eceran secara
online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko eceran sehubungan dengan
penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,

pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko grosir untuk engsel
pintu dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat non-logam; Jasa toko grosir
yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang
menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa
toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan bidet;
Jasa toko grosir yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni
air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris
pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing;
Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu,
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tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang
menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan bidet; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa toko sepatu bekas; Jasa transportasi logistik, yaitu pengaturan transportasi barang
untuk orang lain; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran
yang menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir;
Jasa yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data
konsumen, demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Jasa-jasa di dalam bidang teknologi
blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa konsultasi
perniagaan, informasi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan
optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten
yang berkaitan dengannya; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Jasa-jasa pemberian nasehat, konsultasi, dan informasi
bisnis-bisnis; Jasa-jasa penjualan retail jam tangan dan instrumen horologis; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan layanan jual
beli tentang akar rumput; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan gas yang mudah terbakar; Jasa-jasa ritel yang berkaitan
dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan
dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif, perlengkapan dan aksesori, alat-alat tangan, koran dan
majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-
perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Kampanye pemasaran; Keagenan tenaga
kerja; Kompilasi bisnis data; Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Kompilasi dan sistemisasi
informasi untuk transmisi elektronik; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web; Kompilasi iklan untuk digunakan
sebagai halaman web di Internet; Komputerisasi kompilasi dari catatan kontrol stok; Komputerisasi kompilasi dari daftar
pesanan; Komputerisasi kompilasi dari indeks-indeks pelanggan; Komputerisasi pencatatan bisnis; Komputerisasi verifikasi
data; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultan bisnis; Konsultansi strategi bisnis; Konsultasi bisnis mengenai aktivitas
pemasaran dan peluncuran produk baru; Konsultasi bisnis profesional; Konsultasi bisnis, informasi atau penyelidikan;
Konsultasi komersial; Konsultasi manajemen bisnis di bidang perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis
perusahaan dan personalia; Konsultasi manajemen bisnis, yaitu, membantu bisnis untuk mengurangi tapak ekologi dan
mengubah praktik bisnis menjadi kegiatan yang ramah lingkungan melalui optimalisasi pengemasan.; Konsultasi manajemen
dan organisasi bisnis; Konsultasi manajemen personalia; Konsultasi manajemen personalia dan ketenagakerjaan; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi mengenai strategi
komunikasi hubungan masyarakat; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan
pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi sumber daya manusia; Konsultasi yang berkaitan dengan hubungan masyarakat;
Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen];
Konter untuk penjualan es krim; Koperasi perdagangan; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan
administrasi bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan
administrasi mengenai bisnis yang menggunakan basis data di Internet; Layanan administrasi untuk rujukan medis; Layanan
administratif manajemen hotel; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan
agen informasi bisnis; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan agen menjawab telepon; Layanan agen
penjualan untuk engsel pintu dari logam; Layanan agen penjualan untuk engsel pintu non-logam; Layanan agen penjualan
untuk pintu lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan untuk selempang
jendela dari logam; Layanan agen penjualan untuk selempang jendela non-logam; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen
penjualan yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat sterilisasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan
untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan
agen penjualan yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen
penjualan yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender botol; Layanan
agen penjualan yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan
agen penjualan yang menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol untuk minum bukan
logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan gantungan baju; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok
kulit; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan agen penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet;
Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan
rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
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yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan
nutraseutikal; Layanan agen penjualan yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan agen penjualan yang
menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan agen penjualan yang menampilkan
panggangan induksi; Layanan agen penjualan yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang
serat elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan
penjernih udara untuk kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan kosmetik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan, selain
pisau, garpu dan sendok; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan produk make-up; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sarung tangan dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan
agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan
yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi
pengering piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan
yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan agen
penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang
terbuat dari sereal; Layanan agen penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu
kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tusuk gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk
mengawetkan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan
tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wewangian; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan kertas perak
untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar
ruangan; Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program
sukarela karyawan dan proyek layanan masyarakat; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan asosiasi,
yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya;
Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas
rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan
atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi
kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar
pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya.; Layanan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam
pengoperasian peralatan pengawasan keamanan dalam bidang teknologi informasi; Layanan bantuan dan konsultasi di
bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor medis; Layanan bantuan manajemen personalia; Layanan bisnis, yaitu,
administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel
dan peralatan luar ruang; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu,
penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan,
pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan
dealer kendaraan; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan distribusi dalam bidang
perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir barang cetakan seperti buku, e-book;
Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan eceran atau grosir untuk persediaan medis; Layanan
fungsi kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan grosir; Layanan grosir dan eceran dekorasi rumah; Layanan
grosir dan eceran di bidang produk tembakau, rokok elektronik dan produk-produk untuk digunakan dengan rokok elektronik;
Layanan grosir dan eceran perabotan rumah; Layanan grosir dan eceran peralatan listrik; Layanan grosir yang berkaitan
dengan buku; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan grosir yang
menampilkan gantungan baju; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil
baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait;
Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi di bidang jasa medis; Layanan iklan,
pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web
ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan
iklan, yaitu mempromosikan merek, barang, dan layanan orang lain; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras
logam; Layanan informasi bisnis bersifat menyediakan informasi peluang bisnis; Layanan informasi bisnis yang bersifat
memberikan informasi peluang bisnis; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi yang
berkaitan dengan jaringan kerja dan pertemuan bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis; Layanan
informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
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bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan jasa menguruskan pendirian PT (Perseroan Terbatas); Layanan jasa menguruskan pendirian badan usaha;
Layanan jasa menguruskan pendirian perusahaan; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; Layanan kliping berita
online; Layanan konsultasi  untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis
yang berkaitan dengan pendirian usaha; Layanan konsultasi komersial; Layanan konsultasi merek; Layanan konsultasi
pemasaran bisnis, yaitu, melacak dan menganalisis data pemasaran orang lain untuk tujuan memberikan strategi, wawasan,
pemasaran, penjualan, operasi,  khususnya yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk
memahami dan memprediksi konsumen, tren dan tindakan bisnis dan pasar; Layanan konsultasi untuk periklanan dan
manajemen bisnis; Layanan lisensi musik, yaitu, administrasi komersial dari lisensi musik lainnya; Layanan manajemen bisnis
yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko bisnis;
Layanan manajemen sumber daya manusia; Layanan mengirimkan dan menerima pesan elektronik; Layanan nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan suksesi bisnis dan memberikan informasi tentangnya; Layanan nasehat untuk informasi
bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan online untuk
menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan pengecer untuk tujuan memfasilitasi pembelian diskon; Layanan panggilan
[layanan pelanggan]; Layanan pegawai sementara; Layanan pelelangan; Layanan pemantauan dan konsultasi bisnis, yaitu,
untuk memberikan strategi, wawasan, pemasaran, dan penjualan, terutama yang mengkhususkan diri dalam penggunaan
model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, dan tren dan tindakan pasar melalui situs
web pelacakan; Layanan pemasaran bisnis; Layanan pemasaran dan promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui
jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pemasaran yang disediakan dengan cara jaringan digital melalui portal internet
yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan pemesanan buku
secara online; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet; Layanan pemesanan produk; Layanan pemrosesan data
daring; Layanan pemrosesan kantor; Layanan penanganan data; Layanan pencarian data dan penyediaan informasi yang
berkaitan dengan hasil pencarian; Layanan pencarian database melalui suatu jaringan; Layanan pencarian informasi di
Internet; Layanan pencarian informasi melalui Internet; Layanan pencarian untuk data elektronik pada komputer; Layanan
penempatan pesanan untuk layanan pengiriman barang; Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari
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berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan
melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui program televisi;
Layanan pengadaan untuk orang lain (perolehan barang dan jasa untuk perusahaan lain); Layanan pengaturan acara
[mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan pengaturan rapat
perusahaan; Layanan pengaturan tampilan etalase toko ritel; Layanan pengelolaan rantai pasokan melalui solusi ketelusuran
dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Layanan pengembangan bisnis, seperti menyediakan
bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan eceran bubuk boba; Layanan penjualan eceran bubuk
coklat, kopi dan teh secara online; Layanan penjualan eceran bubuk minuman; Layanan penjualan eceran produk roti;
Layanan penjualan eceran sirup; Layanan penjualan eceran sirup untuk kuliner; Layanan penjualan eceran sirup untuk
minuman; Layanan penjualan jam tangan dan kacamata hitam (kacamata olahraga dan kacamata) secara eceran atau grosir;
Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen
secara eceran atau grosir; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan
dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi komersial melalui internet; Layanan penyedia informasi
secara daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan
penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis; Layanan
perantara komersial  untuk mobil-mobil; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan perantara komersial
yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan
barang dan jasa; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat
lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan perekrutan; Layanan perkenalan dan pertemuan bisnis dan skema
jaringan kerja bisnis; Layanan perusahaan dan ayanan pengembangan bisnis dalam bidang sediaan farmasi; Layanan
promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan promosi yang berhubungan dengan acara eSports; Layanan pusat
perbelanjaan (Mall); Layanan relasi media; Layanan ritel atau grosir di bidang penyediaan perangkat lunak, pemutakhiran dan
peningkatan pada perangkat lunak komputer atau pada perangkat keras komputer; Layanan ritel atau grosir yang
berhubungan dengan ponsel dan aksesoris ponsel; Layanan ritel atau layanan grosir untuk gambar yang dapat diunduh;
Layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan telekomunikasi atau mesin, peralatan; Layanan ritel atau layanan
grosir untuk pengeras suara; Layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak permainan untuk konsol permainan
video di rumah dan permainan portabel dengan layar kristal cair; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pembangkit
tenaga surya; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pengenalan suara; Layanan ritel atau layanan grosir untuk video
atau gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel dan grosir untuk bagian, perlengkapan dan
aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata
dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung, termasuk
layanan ritel dan grosir online yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas
di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel department store; Layanan ritel online
barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan penjualan buku;
Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel
online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel
online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan
dengan tutup kepala; Layanan ritel terkait dengan barang cetakan; Layanan ritel terkait dengan persediaan pendidikan;
Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar,
minyak bumi, minyak, pelumas, gemuk; Layanan ritel yang berkaitan dengan produk roti; Layanan ritel, grosir dan toko online,
termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan sewa dan penjualan ruang iklan; Layanan tampilan
untuk barang dagangan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil
bekas; Layanan toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita; Layanan toko grosir menampilkan sandal; Layanan
toko grosir menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam;
Layanan toko grosir menampilkan sepatu; Layanan toko grosir menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir
menampilkan sepatu kulit; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online
yang menjual bahan - bahan untuk membuat bingkai, batu alam, panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko grosir yang
menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang
menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
penggosok tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang
menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko grosir
yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat
gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan
gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko
grosir yang menampilkan batu bara; Layanan toko grosir yang menampilkan blender botol; Layanan toko grosir yang
menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko grosir yang menampilkan blender
elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan blender portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan
nirkabel; Layanan toko grosir yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko grosir yang menampilkan botol
terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang
menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan
toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur
dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk
mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan
kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir
yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir
yang menampilkan kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko
grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-
guna; Layanan toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang
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menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan;
Layanan toko grosir yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko grosir yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan
uap; Layanan toko grosir yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan
elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan toko grosir yang
menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan induksi; Layanan toko
grosir yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir
yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan
rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang menampilkan penghilang
serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang menampilkan penjernih
udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan
sendok; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan
toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko
grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan sapu untuk membersihkan;
Layanan toko grosir yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan sediaan untuk
memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet; Layanan toko grosir
yang menampilkan setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko grosir yang
menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur;
Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang menampilkan talenan untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan tas
kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan
tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko
grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko
grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan
wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah
tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk
penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan wewangian; Layanan toko grosir yang menjual
mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan kesehatan
untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements); Layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan
wanitaretail; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela non-logam; Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko
ritel menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko ritel menu utama teh; Layanan toko ritel
online; Layanan toko ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman
video, dan produk yang  terkait dengan musik; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang
menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang
menampilkan musik dan video pra - rekaman yang dapat diunduh; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian
dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel online yang menampilkan
sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel online yang menjual peralatan fotografi/videografi.;
Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel pintu dari logam;
Layanan toko ritel untuk perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan internet; Layanan
toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko ritel yang disediakan
melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun
kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pengukus yang mudah
digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel
yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk
mencincang makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan
barang-barang electrical atau listrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol; Layanan toko ritel yang menampilkan
blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko ritel yang menampilkan blender elektrik; Layanan
toko ritel yang menampilkan blender portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko
ritel yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang
menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia;
Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan file gambar
yang dapat diunduh; Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan
toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan
hiasan untuk pakaian; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan kaus kaki; Layanan toko ritel yang
menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang
menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik,
minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan
pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara
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untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko ritel yang menampilkan oven yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang
menampilkan pakaian tidur; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang
menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan
toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan induksi;
Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan pemanggang; Layanan
toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan pembungkus untuk
penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan;
Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan latihan fisik bukan
untuk penggunaan medis; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang
menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak
portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan olahraga selain peralatan
golf/peralatan mendaki; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk
mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel; Layanan toko
ritel yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk
mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan sabuk kulit [pakaian]; Layanan toko ritel yang menampilkan sapu untuk
membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan sediaan
untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan serbet; Layanan toko
ritel yang menampilkan setrika uap; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan stik lampu LED mainan;
Layanan toko ritel yang menampilkan t-shirt; Layanan toko ritel yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur;
Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian;
Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan kotak sabun;
Layanan toko ritel yang menampilkan tempelan (patch) kain hias; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan
yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang
sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang menampilkan tongkat untuk penggemar dan untuk hiburan sebagai barang baru;
Layanan toko ritel yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk
penggunaan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel
yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk
penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel yang menjual
peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui
pos, di bidang perangkat keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah,
dan peralatan rumah tangga; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari;
Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran dagang dan pameran; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi
penjualan barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web
secara ritel online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara
ritel online; Layanan – layanan perekrutan tenaga kerja; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; MINI MARKET;
Manajemen Proses Bisnis; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen akunting;
Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian,
aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang
mendukung pemanfaatan jaringan komputer global; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang hotel, resort, resort
kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, penyewaan rumah untuk liburan, pengembangan konsep timeshare, dan
pertukaran dengan konsep timeshare; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium,
penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare,
pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan
pemukiman untuk orang lain; Manajemen bisnis dari hak komersil dalam atau yang berhubungan dengan turnamen golf dan
media; Manajemen bisnis fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan restoran; Manajemen bisnis pada pusat
perbelanjaan; Manajemen bisnis toko serba ada; Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas material yang digunakan
pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan susunan rak; Manajemen dari
kepribadian olah raga dan pemain golf profesional; Manajemen data; Manajemen file komputer; Manajemen file
terkomputerisasi; Manajemen kontrak mengenai informasi pelanggan; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain
(manajemen bisnis); Manajemen perusahaan ritel untuk orang lain; Manajemen promosi untuk tokoh olah raga; Manajemen
spanduk iklan yang berafiliasi dengan pemasaran; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Manajemen yang berkaitan
dengan bisnis periklanan; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Melaksanakan program loyalitas
pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Melakukan survei karyawan untuk
orang lain dalam rangka peningkatan kinerja dan moral karyawan (evaluasi); Melakukan survei pasar; Membantu perusahaan-
perusahaan untuk mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar
ekonomi; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Memberikan informasi kerjasama
waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Memberikan
informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; Memberikan informasi kontak komersial
dan bisnis; Memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait; Memberikan
informasi untuk penjualan barang orang lain; Memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan organisasi untuk
penyuluhan umum kepada public dan usaha masyarakat bawah untuk perlindungan lingkungan dan energy bersih;
Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan dokumen publisitas; Mempersiapkan dokumen yang terkait dengan
bisnis; Mempersiapkan faktur; Mempersiapkan iklan; Mempersiapkan inventaris; Mempersiapkan laporan bisnis;
Mempersiapkan laporan keuangan; Mempersiapkan layanan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial;
Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan materi iklan; Mempersiapkan
pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan pernyataan laporan keuangan; Mempersiapkan
rencana pemasaran; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon
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online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran
khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mengakumulasi poin, menerbitkan poin dan menyediakan informasi yang berkaitan dengannya; Mempromosikan barang
orang lain melalui situs web (website); Mempromosikan barang pihak lain, yaitu, menyediakan kupon, potongan harga dan
voucher untuk barang pihak lain; Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan ritel pusat
perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips kuku, kertas transfer untuk
nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel
kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat
kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata buatan,
sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Mempromosikan penjualan atau mempromosikan bisnis untuk orang lain;
Mempromosikan sumbangan amal dari karyawan untuk orang lain, yaitu, untuk organisasi amal; Menata Dagangan;
Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Menganalisis dan menyusun data bisnis; Mengatur dan mengelola promosi
pemasaran untuk orang lain; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengatur dan
menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan bisnis;
Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengatur pengambilan, pengiriman,
penyimpanan dan pengangkutan paket, barang dan parsel; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala;
Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir
pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir pengerjaan retensi pelanggan, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi
untuk mendorong loyalitas pelanggan, baik terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Mengorganisir, mengatur
dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi; Mengumpulkan informasi bisnis; Mengumpulkan informasi komersial;
Mengumpulkan informasi personil; Mengumpulkan informasi untuk bisnis; Mengumpulkan statistic bisnis; Meniru dokumen;
Menyalin dokumen; Menyediakan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam pengoperasian peralatan pengawasan keamanan
dalam bidang keamanan dunia maya; Menyediakan informasi bisnis; Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet,
jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi, berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan;
Menyediakan jasa penempatan kerja online yaitu mencocokkan resume dan calon pemberi kerja melalui jaringan komputer
global; Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai; Menyediakan konsultasi pemasaran di
bidang media sosial; Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame; Menyediakan peringkat pengguna untuk keperluan
perdagangan atau periklanan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang
lain; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang
dan/atau jasa-jasa; Menyediakan ruang iklan di situs web; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau
periklanan; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam perjalanan, yaitu,
kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk
tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan
periklanan; Menyelenggarakan penjualan barang dengan sistem arisan; Menyewakan materi publisitas; Menyewekan mesin
atau peralatan untuk kantor; Menyiapkan dokumen; Nasehat bisnis dan manajemen bisnis atas program yang berkaitan
dengan organisasi dan manajemen bisnis; Nasehat dan bantuan bisnis; Nasehat untuk konsumen; Optimisasi Mesin Pencari;
Order melalui TV; Order melalui online; Organisasai kampanye promosional; Organisasi bisnis kantor; Organisasi dan
manajemen program insentif dan promosi penjualan; Organisasi nirlaba di bidang kopi; Organisasi pameran untuk tujuan
komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan; Organisasi peragaan busana untuk keperluan
promosi dan periklanan; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan
acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Outlet pancake dan waffle; Outlet
penjualan camilan khas jepang; Outlet toko ritel yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik
atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; PASAR SWALAYAN;
PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial; Pemasangan poster;
Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pemasaran dan promosi barang dan jasa orang lain dengan
cara mendistribusikan kupon atau voucher; Pemasaran digital; Pemasaran digital melalui poral internet berdasarkan data yang
dikumpulkan melalui solusi ketelusuran dari awak hingga akhir untuk produk-produk kemasan dan pengemasan; Pemasaran
digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemasaran melalui media elektronik; Pemasaran, riset pasar, dan
analisis pasar melalui situs web internet; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembelian barang lokal untuk dibeli oleh
konsumen di luar negeri; Pembuatan laporan keuangan; Pembuatan materi periklanan; Pembuatan profil konsumen untuk
tujuan komersial atau pemasaran; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan; Pembukuan, menyusun laporan
rekening; Pemesanan buku secara online; Pemotongan pajak; Pemrosesan administratif pesanan pembelian untuk
pembelanjaan daring; Pemrosesan data dalam pengumpulan data untuk tujuan bisnis; Pemrosesan pesanan secara elektronik
untuk orang lain; Penasihat bisnis dan layanan informasi; Pencatatan keuangan untuk tujuan akumulasi dan pembayaran
pensiun; Pencatatan keuangan untuk tujuan kepatuhan terhadap peraturan; Pencatatan perusahaan; Penderep; Penelitain
Perniagaan; Penelitian pemasaran dan promosi penjualan (untuk orang lain); Penelitian perniagaan dan pemasaran madu;
Penempatan iklan; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan
mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas,
perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Penempatan tenaga kerja; Penerbitan, manajemen dan
penyelesaian mata uang virtual yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk promosi barang dan jasa;
Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin dan mata uang virtual untuk promosi barang dan jasa; Penerbitan, manajemen
dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan barang untuk keperluan bisnis orang lain; Pengadaan jasa
untuk pihak lain; Pengadaan penjualan hewan ternak; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang
(dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengambilan informasi bisnis
yang terkomputerisasi; Pengaturan dan pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global;
Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi bisnis untuk wirausahawan dan perusahaan pemula (start-up) untuk bersaing
mendapatkan modal awal untuk membiayai kegiatan bisnis; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan
distribusi literatur iklan sebagai respons terhadap permintaan telepon; Pengaturan penjualan alas kaki; Pengaturan penjualan
peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Pengecer barang-barang;
Pengelolaan arsip perniagaan; Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan bisnis hotel dan penginapan lainnya; Pengelolaan
data pelanggan menggunakan basis data komputer; Pengelolaan hubungan pelanggan khusus terkait dengan rokok
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elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok
elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan
informasi perpajakan; Pengelolaan laporan proyek bisnis; Pengelolaan skema loyalitas, termasuk mengorganisir pengerjaan
promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Pengembangan konsep
periklanan; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang
manajemen proyek; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen strategis; Penghimpun informasi ke dalam basis
data komputer; Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi
elektronik; Pengiklanan di surat kabar; Pengiklanan penjualan melalui pasar; Pengiklanan penjualan melalui pos;
Pengoperasian bisnis dari pusat perbelanjaan untuk pihak lain.; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online;
Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online untuk orang lain; Pengoptimalan situs web; Pengorganisasian, pengawasan
dan administrasi usaha dari penjualan dan skema insentif promosi, skema kartu loyalitas, skema dan program insentif,
program pengharagaan, skema poin untuk penebusan terhadap barang dan jasa; Pengorganisasian, pengoperasian dan
supervisi bisnis mata uang virtual; Pengrekrutan staff permanen; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi
madu; Penjualan alat sablon botol manual; Penjualan arang; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan barang pribadi
eceran atau grosir; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-
barang electrical atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun
grosir untuk produk aksesoris barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir
untuk produk aksesoris gadget atau teknologi; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk
produk aksesoris peralatan dan perlengkapan selam; Penjualan deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan
tanah; Penjualan eceran dan grosir untuk tas dan dompet; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging (butcher
s shop); Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau
sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet,
berbagai barang di bidang berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat
penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang
untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan
peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat
tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair
(LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder
digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD
(HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi,
perekam, penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi,
turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar
plasma, proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu
komputer dan periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard
disk, kunci USB, kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan,
budidaya tanaman, tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas,
karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang,
seluloid dan pengganti semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan
pada suatu kabupaten, kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir,
penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh
elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: dekorasi interior dan eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil,
hiasan dinding dari tekstil, kain non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan
medis dan pemanasan), sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin
gorden, kait tirai, rol, pita gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai
bukan dari logam, gagang pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat
untuk gorden, penahan gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker,
cermin, karya seni dari logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik,
lilin, tempat lilin, tembikar, vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air
mancur, bunga kering untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis
permukaan, teras, tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias,
bak, patung dan patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur),
penahan vas, pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur),
payung, pandepo, kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan
tempat duduk, pengharum ruangan, pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang
atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan
via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk
pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan
makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor,
kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot
kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli
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barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui
pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan
kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan
kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum,
ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu
pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal,
dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan,
pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal),
tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari
tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian,
label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian,
yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan
horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai
macam cara; Penjualan grosir barang-barang; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penjualan melalui pos
(termasuk dengan cara elektronik); Penjualan online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks
elektronik dan teks non-elektronik; Penjualan pakaian,; Penjualan ritel dan grosir bahan medis; Penjualan ritel dan grosir
sampo sepatu; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu (online); Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata,
aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup
kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu
pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam
tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian
pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian,
sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penjualan ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan
imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual beli
ritel online yang menawarkan wewangian, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan
kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan promosional,
terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan pUblisitas, pengumpulan pcndapat, studi pasar.; Penyajian barang
dan jasa pada semua alat komunikasi untuk ritel; Penyajian barang di media komunikasi untuk tujuan ritel; Penyajian barang
pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa
toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Penyebaran bahan untuk iklan;
Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan
komunikasi on-line di internet; Penyedia jasa pemesanan secara daring dalam bidang berbagai macam berkaitan untuk
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai
data demografis; Penyediaan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk anak; Penyediaan ahli
bisnis untuk perusahaan-perusahaan rintisan dan sedang berkembang; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan
dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan dan penyebaran
informasi, bantuan dan nasihat komersial untuk peserta pameran, pengunjung dan penyelenggara pameran, termasuk semua
informasi tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan informasi  di bidang
manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi  di bidang manajemen strategis yang di
tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi bisnis terkait dengan reseller; Penyediaan informasi dan nasehat
komersial/niaga (konsultan niaga); Penyediaan informasi dan saran yang berkaitan dengan jasa ritel; Penyediaan informasi di
bidang manajemen proyek yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi komersial dari basis data online;
Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan komputer;
Penyediaan informasi komersil; Penyediaan informasi konsumen melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi
mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi mengenai persiapan, audit,
atau pengesahan laporan keuangan; Penyediaan informasi pasar konsumen berkaitan dengan penjualan buku secara daring;
Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya
dan toko

Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko; Penyediaan informasi tentang survei kuesioner; Penyediaan
informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi
global; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung  sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
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tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan
dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan kolom publisitas; Penyediaan laporan bisnis
(komersial); Penyediaan layanan direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang
menampilkan hyperlink ke situs web; Penyediaan layanan intelijen pasar; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan
dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana
elektronik lainnya; Penyediaan pasar on-line untuk pembeli dan penjual barang dan jasa yang mana untuk melayani sebagai
perantara komersial dan promotor penjualan untuk penjual dan pembeli pihak ketiga barang dan jasa, seperti, kendaraan
darat.; Penyediaan penghargaan insentif dan program keanggotaan kepada pelanggan dari pusat pelumasan kendaraan;
Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk
perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai
penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan pemrosesan tiket bandara, percepatan prosedur
menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas, service center khusus dan jalur untuk kumpulan
penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan, percepatan layanan penanganan di pintu masuk
dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk, peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan khusus,
koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah ditentukan
untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan dan percepatan respons customer service untuk penumpang
elite; Penyediaan program penghargaan insentif dan penghargaan loyalitas keanggotaan kepada pelanggan dari pusat
pelumasan kendaraan; Penyediaan program penghargaan insentif pelanggan melalui penerbitan dan pemrosesan poin
loyalitas untuk pembelian barang dan jasa; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan
di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyediaan
skema insentif dan informasi yang berkaitan dengan skema insentif; Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa
dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman;
Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyelenggaraan pengundian hadiah untuk tujuan promosi dan
perdagangan; Penyelidikan klien; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk
online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan papan iklan; Penyewaan peralatan untuk periklanan;
Penyewaan ruang iklan di situs web; Peragaan barang; Peralaman pasar; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk;
Perbelanjaan lokal daring dengan produk lokal yang dibeli oleh pelanggan di luar negeri; Perdagangan bahan bakar padat;
Perdagangan batu abu tahan api; Perdagangan batu bara; Perdagangan batu bara padat (briket); Perdagangan besar alat
laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; Perdagangan
besar kosmetik; Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa, asesori fotografi/videografi.; Perencanaan dan pelaksanaan
pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Perencanaan pengiklanan; Perencanaan strategi
pemasaran; Perikalan melalui Koran; Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media elektronik dan
internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait
untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan,
pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik;
Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Persiapan dan penyajian tayangan audio visual untuk tujuan periklanan yaitu
memproduksi rekaman audio visual promosi; Persiapan kolom publikasi; Persiapan penilaian pajak [akuntansi]; Persiapan,
kompilasi dan penyimpanan data elektronik; Presentasi barang dan jasa; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Produksi kembali dokumen; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi
rekaman video untuk tujuan pemasaran; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Produksi rekaman video untuk
tujuan publisitas; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan
aksesoris fesyen dan sejenisnya; Program loyalitas dan insentif pelanggan; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa
dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; Promosi [periklanan]
bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi barang dan jasa milik pihak lain melalui
program diskon dan insentif dimana poin pembelian diberikan untuk pembelian yang dilakukan oleh pelanggan vendor atau
perjalanan yang dilakukan oleh pelanggan anggota yang dapat ditukar dengan barang dagangan dan perjalanan; Promosi
penjualan (untuk orang lain); Promosi penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi
penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio
untuk orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk bisnis bebas bea; Promosi penjualan
untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Promosi secara online pada jaringan komputer; Promosi, periklanan dan
pemasaran situs online; Proses administratif pesanan belanjaan; Publikasi elektronik teks publikasi; Publikasi produksi film;
Pusat belanja melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui
internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices),
sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan
dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran,
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur,
peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Pusat perbelanjaan yang menjual
peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Retail store services featuring shoes; Riset dan analisis data bisnis; Ritel
online; Ritel seluruh barang; Saran bisnis dan analisis pasar; Saran dan konsultasi bisnis mengenai penggunaan dan
permintaan untuk material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Saran manajemen
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pemasaran; Saran organisasi bisnis; Sewa mesin penjual otomatis; Stan untuk penjualan es krim; Studi dan analisis pasar
melalui Internet; Studi statistic bisnis; Supermarket bahan bangunan; Survei [jajak pendapat]; Survei bisnis; Survei untuk
kepentingan bisnis; TOKO SERBA ADA; Tampilan barang dagangan di media komunikasi untuk tujuan ritel; Tempat
penyelenggara kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko
Aquarium; Toko Barang Pecah belah; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko Optik; Toko Pakaian Jadi /
konpeksi; Toko Penjualan Lampu LED, lampu tenaga surya dan bola lampu; Toko alat-alat musik dan rekaman-rekaman; Toko
alat-alat olahraga; Toko barang elektronik audio dan audio visual; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang
grosir; Toko barang-barang seni; Toko bebas bea bandara; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko boneka;
Toko buku dan alat-alat tulis; Toko bunga; Toko distro; Toko eceran aluminium; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian
dan aksesoris mobil; Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan
rumah tangga dari tekstil; Toko eceran yang menjual produk susu; Toko emas; Toko emas dan perhiasan; Toko handphone
dan asesoris; Toko helm dan aksesoris helm; Toko jam; Toko jam tangan; Toko jamu (herbal); Toko komputer dan aksesoris;
Toko kue; Toko kue online; Toko mainan anak-anak; Toko makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko
mebel dan ranjang; Toko menjual bakso goreng matang; Toko menjual produk voucher secara elektronik / online; Toko
minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko olahraga; Toko oleh-oleh; Toko online
dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise karakter animasi; Toko online di bidang
makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan
bayi; Toko pakaian ritel; Toko pancake dan waffle; Toko parfum; Toko perabotan; Toko perangkat hardware; Toko perhiasan;
Toko perlengkapan bayi; Toko plastik; Toko pulsa dan kartu perdana; Toko ritel, katalog pesanan melalui pos, dan layanan
toko ritel yang ditawarkan melalui Internet di bidang alas kaki, pakaian, barang-barang-barang kecil terbuat dari kulit, tas besar
yang digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas tangan, kacamata hitam, dan aksesoris terkait di atas; Toko roti online;
Toko sepatu; Toko serba ada; Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko tekstil dan pakaian; Toko telekomunikasi; Toko
yang melayani penjualan mesin; Toko yang menjual Karpet; Toko yang menjual antara lain: baterai telepon seluler, -baterai isi
ulang, -pengisi daya baterai untuk gawai dan telepon selular baik secara onLine maupun langsung; Toko yang menjual batu
alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Toko yang
menjual berbagai macam parcel; Toko yang menjual cat; Toko yang menjual emas batangan; Toko yang menjual es krim;
Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca mata pelindung matahari, tempat-
tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca mata anti silau, tas, tas ransel, tas
selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam
tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu,
sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat tidur
gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang
menjual kue; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; Toko yang menjual pompa
air rumah tangga dan industri serta seluruh alat listrik; Toko yang menjual wallpaper, gorden, blinds, vinyl floor, lantai kayu,
sticker, kaca filem; Toko-toko Grosir Elektronik; Ulasan biaya perawatan kesehatan; Waralaba restoran, yaitu, penawaran
bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; Wholesale store services featuring shoes;
administasi program diskon yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon pengiriman,
percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; administrasi bisnis dan layanan konsultasi bisnis;
administrasi bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; administrasi bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama
orang lain; administrasi bisnis hotel; administrasi bisnis perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; administrasi bisnis
perusahaan real estat; administrasi bisnis program dan layanan penggantian farmasi; administrasi bisnis program dan layanan
penggantian obat; administrasi bisnis program penggantian pasien; administrasi bisnis untuk orang lain; administrasi bisnis;
fungsi kantor; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; jasa periklanan;
manajemen bisnis; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; administrasi
dan manajemen hibah penelitian; administrasi dan penyelenggaraan bisnis pusat perbelanjaan di situs web; administrasi dan
penyelenggaraan pusat perbelanjaan; administrasi franchise (waralaba); administrasi iklan; administrasi klaim di bidang
kompensasi pengangguran; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; administrasi komersial untuk
barang dan jasa bagi orang lain; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain; administrasi komersial
untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta mendapatkan diskon barang
dan jasa melalui penggunaan kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan, program loyalitas konsumen,
skema insentif dan loyalitas pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau insentif, program imbalan loyalitas, skema
keanggotaan, skema insentif penjualan dan promosi, program insentif promosi penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan
bisnis toko ritel; administrasi loyalitas pelanggan dan skema insentif; administrasi penggajian bisnis untuk orang lain;
administrasi program diskon untuk memungkinkan peserta memperoleh diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu
keanggotaan diskon; administrasi program diskon yang memungkinkan peserta untuk mendapatkan diskon pada jasa
pengiriman melalui penggunaan kartu keanggotaan diskon; administrasi program frequent flyer; administrasi program frequent
flyer yang memungkinkan anggota menukarkan miles untuk poin atau penghargaan yang ditawarkan oleh program loyalitas
lainnya; administrasi program imbalan kerja; administrasi program imbalan kesetiaan; administrasi program imbalan loyalitas
yang melibatkan pertukaran cap; administrasi program insentif promosi penjualan; administrasi program loyalitas konsumen;
administrasi program loyalitas konsumen untuk mempromosikan layanan restoran dan layanan ritel orang lain; administrasi
program loyalitas pelanggan; administrasi program loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; administrasi program loyalti
konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi program pemberian
insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain; administrasi program pensiun karyawan; administrasi
program pertukaran budaya dan pendidikan; administrasi program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan;
administrasi program tunjangan karyawan mengenai keanggotaan klub kebugaran; administrasi program tunjangan
kesejahteraan karyawan; administrasi pusat data dalam bidang data besar (big data); administrasi rekening tabungan;
administrasi rencana penyedia yang disukai; administrasi rencana perawatan kesehatan prabayar; administrasi sewa guna
real estat dalam bentuk mengatur perjanjian sewa guna dan sewa untuk real estat; administrasi skema insentif penjualan dan
promosi; administrasi skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan; administrasi skema
loyalitas dan insentif; administrasi urusan bisnis; administrasi urusan bisnis waralaba; administrasi usaha; administrasi yang
berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; administrasi, penagihan, dan rekonsiliasi akun atas nama orang lain;
advertising to promote the sale of products and the use of services by the point accumulation method or discount privilege
grant method; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen atau agen penjualan pesanan
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melalui surat; agen impor-ekspor; agen informasi komersial; agen kerja terkait dengan pembayaran barang; agen pemesanan
teater; agen pemesanan teater [layanan pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil]; agen pemesanan teater [manajemen
bisnis artis pertunjukan]; agen pemesanan teater untuk iklan atau promosi penjualan; agen penerbitan; agen penjualan barang
baik eceran maupun grosir; agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran
untuk iklan dan promosi penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan
mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk
mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan asing
untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk kontrak
pengadaan (untuk pihak lain) untuk penjualan dari barang melalui telefon seluler dan internet; agen untuk langganan koran;
agen untuk penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan
produk; agency services of products, services and company on the internet; agensi ekspor dan impor; akuntansi; akuntansi
administrasi; akuntansi biaya; akuntansi forensik; akuntansi manajemen biaya; alih daya (bantuan komersial); analis data
bisnis; analisa dan pengajaran manajemen; analisa informasi bisnis; analisa manajemen atau pemberian nasehat tentang
manajemen; analisa mengenai masalah ekonomi; analisa respon konsumen; analisis biaya; analisis biaya-manfaat; analisis
bisnis strategis; analisis bisnis, layanan informasi dan penelitian pasar; analisis dan pelaporan statistik; analisis dan penelitian
pasar; analisis dan studi atas informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan
melalui penelitian pasar dan studi-studi per-iklanan; analisis dan studi pasar; analisis data bisnis; analisis data dan statistik
studi pasar; analisis data pemasaran; analisis data penelitian pasar; analisis data penelitian pasar dan statistik; analisis data
termasuk analisis perilaku pengguna dan intelijen; analisis harga biaya; analisis harga biaya mengenai pembuangan,
pembuangan, penanganan, dan daur ulang limbah; analisis informasi bisnis; analisis informasi bisnis yang tidak berkaitan
dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; analisis kecenderungan busana dan pasar untuk
memberikan saran dan konsultasi kepada pemilik merek ritel; analisis kerja untuk menentukan keahlian pekerja dan
persyaratan pekerja lainnya; analisis laba bisnis; analisis manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis atas pengurangan
penggunaan listrik; analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis mengenai biaya peralatan listrik; analisis manajemen
bisnis dan konsultasi bisnis; analisis pasar biji-bijian; analisis pemasaran; analisis pemasaran real estat; analisis respon iklan
dan riset pasar; analisis respons iklan; analisis respons iklan dan studi pasar; analisis respons terhadap iklan; analisis statistik
dan layanan pelaporan untuk keperluan bisnis; analisis statistik riset pasar; analisis studi pasar; analisis tren bisnis; analitik
data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi pembayaran dan data bisnis lainnya ke
departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; asa-jasa pengadaan untuk orang lain (pembelian
barang dan jasa untuk orang lain); audisi seniman pertunjukan (pemilihan personil); audit akun; audit bisnis; audit keuangan;
audit laporan keuangan; bantuan administrasi bisnis; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender;
bantuan bisnis; bantuan bisnis sehubungan dengan memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global;
bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi amal; bantuan
bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; bantuan bisnis untuk seniman dan penampil; bantuan bisnis,
manajemen dan layanan administrasi; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; bantuan dalam manajemen bisnis
komersial waralaba; bantuan dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; bantuan dan saran
mengenai organisasi dan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk orang lain; bantuan
manajemen bisnis dalam pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; bantuan manajemen bisnis
untuk perusahaan industri atau komersial; bantuan manajemen industri; bantuan manajemen komersial; bantuan manajemen
komersial atau industri; bantuan manajemen personalia; bantuan manajemen perusahaan; bantuan pemasaran; bantuan,
layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan
dengan manajemen bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; bantuan, layanan
konsultasi dan konsultasi berkenaan dengan perencanaan bisnis; belanja online; beriklan di Internet untuk orang lain; beriklan
di kios elektronik; beriklan di majalah, brosur, dan koran; beriklan di pers populer dan profesional; beriklan melalui Internet;
beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui media elektronik; beriklan melalui semua sarana komunikasi publik;
beriklan untuk orang lain di Internet; bisnis dan manajemen; bisnis pemasaran; blockchain sebagai suatu layanan (blockchain
as a service), yaitu, saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain; conducting of trade shows; copywriting;
copywriting iklan; copywriting untuk keperluan iklan dan promosi; database dan manajemen arsip yang terkomputerisasi;
demonstrasi barang; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik; demonstrasi barang dan jasa dengan cara
elektronik, juga untuk manfaat yang disebut layanan Teleshopping dan homeshopping; demonstrasi barang pada media
komunikasi untuk keperluan ritel; demonstrasi barang untuk keperluan iklan; demonstrasi barang untuk keperluan promosi;
demonstrasi penjualan untuk orang lain; demonstrasi produk di jendela toko dengan model langsung; demonstrasi produk
disediakan di dalam toko dan melalui jaringan komunikasi global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; desain bahan
iklan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; desain
selebaran iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; diagnosis dan
pembinaan strategi administrasi antar perusahaan induk; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi
barang-barang (bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi dan penyebaran
materi iklan; distribusi dan penyebaran materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi iklan; distribusi
iklan dan pengumuman komersial; distribusi masalah periklanan; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak,
sampel]; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi materi iklan,
pemasaran dan promosi; distribusi minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan silinder untuk
melindungi sensor suhu, mesin, dan bagiannya; distribusi pengumuman iklan; distribusi produk untuk tujuan periklanan;
distribusi prospektus; distribusi prospektus dan sampel; distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan;
distribusi prospektus untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus, langsung atau melalui pos; distribusi sampel; distribusi
sampel untuk keperluan iklan; distribusi sampel untuk keperluan publisitas; distribusi sampel, langsung atau melalui pos;
distribusi selebaran iklan; distribusi selebaran iklan untuk orang lain; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi
selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk keperluan periklanan; distributor aluminium; duplikasi dokumen; ekspor
dan impor alat-alat berat dan suku cadang; evaluasi bisnis; evaluasi peluang bisnis; evaluasi persyaratan personel; evaluasi
statistik data dari studi pasar; evaluasi statistik data pemasaran; evaluasi statistik data penelitian pasar; faktur; faktur bisnis;
file sentral dan manajemen file bisnis terkomputerisasi; fungsi kantor; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan
komersial; galeri seni untuk tujuan komersial atau iklan; general office work regarding management of pecuniary claim by
computer; grosir barang (dengan berbagai media); grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya
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musik dan karya artistik; grosir online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; hubungan Masyarakat; hubungan
masyarakat yang berkaitan dengan kecantikan; iklan banner; iklan baris; iklan bayar per klik; iklan billboard elektronik; iklan
bioskop; iklan dan layanan informasi komersial; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan pemasaran kooperatif; iklan
dan pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan dan promosi perusahaan; iklan dan saran
bisnis; iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; iklan dengan komunikasi nirkabel; iklan di
bidang pariwisata dan perjalanan; iklan film; iklan jasa pelatihan penyelaman dalam air secara online; iklan komersial; iklan
komersial perusahaan; iklan komersial radio; iklan komersial televisi; iklan langsung; iklan majalah; iklan melalui pesanan
surat; iklan melalui sarana komunikasi umum; iklan melalui semua sarana komunikasi umum; iklan mobil untuk dijual melalui
Internet; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan pengalaman, acara dan
secara langsung; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang
berkaitan dengan acara olahraga domestik dan internasional; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui
pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan konser musik; iklan promosi produk dan layanan pihak
ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik, dan acara budaya lainnya;
iklan radio; iklan radio dan televisi; iklan real estat; iklan real estat komersial; iklan real estat komersial atau perumahan; iklan
real estat perumahan; iklan respons langsung; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui
internet; iklan secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan situs web bisnis; iklan sponsor; iklan surat langsung untuk
menarik pelanggan baru dan mempertahankan basis pelanggan yang ada; iklan televisi; iklan untuk keperluan rekrutmen; iklan
untuk perekrutan personil; iklan wisata diving dan snorkeling di Pulau melalui internet; iklan yang berkaitan dengan layanan
transportasi dan pengiriman; iklan yang berkaitan dengan produk farmasi dan produk pencitraan in-vivo; iklan, pemasaran dan
konsultasi konsultasi, layanan konsultasi dan bantuan; iklan, promosi, dan layanan hubungan masyarakat; iklan, promosi, dan
layanan keagenan; informasi bisnis; informasi bisnis dan layanan penelitian; informasi bisnis dan layanan penelitian
berbantuan komputer; informasi bisnis dan layanan penilaian; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan
pertanyaan bisnis; informasi dan saran komersial untuk konsumen; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen
penilaian bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi
komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; informasi pemasaran; informasi penjualan produk;
informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya;
informasi, jasa konsultasi, memberikan nasehat, menginformasikan yang berkaitan dengan semua yang disebutkan di atas.;
informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang
disediakan secara online atau melalui Internet; information retrieval services executed using electronic calculators for others;
information retrieval services on the internet using artificial intelligence program for others; input dan kompilasi informasi ke
dalam basis data komputer; input, kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; internet dan layanan
situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; interpretasi data riset pasar; interpretasi data studi pasar; inventaris barang
dagangan; investigasi bisnis; investigasi bisnis mengenai aktivitas perusahaan atau bisnis; issuing of trading stamp; issuing,
clearing and managing point cards; issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation
type card and discount privilege card; jajak pendapat; jaringan bisnis; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa
administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa administrasi bisnis di bidang transportasi; jasa administrasi dan manajemen
bisnis sehubungan dengan program sponsor; jasa administrasi kantor; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa
administratif kartu loyalitas; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen bakat dalam sifat manajemen
bisnis artis yang tampil; jasa agen ekspor; jasa agen ekspor-impor di bidang energi; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen
pemasaran; jasa agen pembelian; jasa agen pemodelan; jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa agen penjualan yang
menampilkan bagian dan aksesoris untuk mobil; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agen periklanan
televisi; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen sastra yang terdiri dari negosiasi kontrak; jasa agen tenaga kerja dan
pekerjaan; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman
pertunjukan); jasa akuntansi untuk merger dan akuisisi; jasa akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa
akuntansi yang berkaitan dengan piutang dagang; jasa alih daya (outsourcing) di bidang manajemen sumber daya manusia
(HCM); jasa alih daya (outsourcing) di bidang rekrutmen dan kepegawaian; jasa alih daya (outsourcing) di bidang sumber
daya manusia; jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa analisa penjualan; jasa analisis atau konsultasi di bidang pertanian; jasa
analisis dan riset pasar; jasa analisis pasar; jasa analisis periklanan; jasa audit; jasa bantuan bisnis sehubungan dengan
pengumpulan dan penyewaan daftar alamat; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa bantuan untuk
perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa bisnis dan periklanan; jasa bisnis, seperti
membantu pihak lain dalam perundingan dan pengembangan kemitraan bisnis dan aliansi bisnis; jasa diskon (-untuk
pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan
pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa
distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk alas kaki; jasa distributor grosir untuk anggur dan minuman
beralkohol; jasa distributor grosir untuk bir; jasa distributor grosir untuk furnitur; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa
distributor grosir untuk lembaran dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan
minuman; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk
segar; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa
eceran atau grosiran robot industri; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran
atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web internet; jasa eceran atau grosiran untuk
akumulator; jasa eceran atau grosiran untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa eceran atau grosiran untuk mesin dan
instrumen pengukur atau penguji; jasa eceran atau grosiran untuk pendingin udara; jasa eceran atau grosiran untuk peralatan
dan instrumen telekomunikasi; jasa eceran atau grosiran untuk permesinan dan peralatan elektrikal; jasa eceran atau jasa
grosir untuk alat dan rekam musik; jasa eceran atau jasa grosir untuk bahan bakar; jasa eceran atau jasa grosir untuk bahan
bangunan; jasa eceran atau jasa grosir untuk batu mulia semi-tempa dan tiruannya; jasa eceran atau jasa grosir untuk bunga
[alami] dan pohon; jasa eceran atau jasa grosir untuk hewan peliharaan; jasa eceran atau jasa grosir untuk makanan olahan;
jasa eceran atau jasa grosir untuk mesin dan alat fotografi dan persediaan fotografi; jasa eceran atau jasa grosir untuk
minuman berkarbonasi [minuman penyegar] dan minuman jus buah non-alkohol; jasa eceran atau jasa grosir untuk minuman
keras; jasa eceran atau jasa grosir untuk peralatan ritual; jasa eceran atau jasa grosir untuk perlengkapan penyambung; jasa
eceran atau jasa grosir untuk popok; jasa eceran atau jasa grosir untuk susu; jasa eceran atau jasa grosir untuk tikar tatami;
jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir berkaitan dengan pelana; jasa grosir dan eceran; jasa grosir untuk alas
kaki; jasa grosir untuk alat musik; jasa grosir untuk artikel menjahit; jasa grosir untuk artikel pembersih; jasa grosir untuk bahan
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kimia untuk digunakan dalam hortikultura; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; jasa grosir untuk
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; jasa grosir untuk bahan seni; jasa grosir untuk barang cetakan; jasa grosir
untuk barang yang dipanggang; jasa grosir untuk daging; jasa grosir untuk furnitur; jasa grosir untuk instalasi sanitasi; jasa
grosir untuk instrumen horologis; jasa grosir untuk instrumen medis; jasa grosir untuk kain; jasa grosir untuk karya seni; jasa
grosir untuk mainan; jasa grosir untuk minuman beralkohol, kecuali bir; jasa grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakan
ternak; jasa grosir untuk penerangan; jasa grosir untuk penutup dinding; jasa grosir untuk penutup lantai; jasa grosir untuk
perabotan; jasa grosir untuk peralatan hortikultura; jasa grosir untuk peralatan konstruksi; jasa grosir untuk peralatan
memasak makanan; jasa grosir untuk peralatan menyelam; jasa grosir untuk peralatan pasokan air; jasa grosir untuk peralatan
pemindahan tanah; jasa grosir untuk peralatan penyamakan matahari; jasa grosir untuk peralatan pertanian; jasa grosir untuk
perangkat keras komputer; jasa grosir untuk perangkat keras logam; jasa grosir untuk persediaan alat tulis; jasa grosir untuk
persiapan membuat minuman; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman beralkohol; jasa grosir untuk persiapan
pembersihan; jasa grosir untuk persiapan perawatan hewan; jasa grosir untuk produk hortikultura; jasa grosir untuk produk
susu; jasa grosir untuk sampah untuk hewan; jasa grosir untuk tembakau; jasa grosir untuk tutup kepala; jasa grosir yang
berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa grosir yang berkaitan dengan alas kaki; jasa grosir yang berkaitan dengan barang
cetakan; jasa grosir yang berkaitan dengan bulu tiruan; jasa grosir yang berkaitan dengan furnitur; jasa grosir yang berkaitan
dengan ikan; jasa grosir yang berkaitan dengan kain; jasa grosir yang berkaitan dengan karya seni; jasa grosir yang berkaitan
dengan pakan untuk hewan; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan hortikultura; jasa grosir yang berkaitan dengan
peralatan konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan pertanian; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan perhiasan; jasa grosir yang berkaitan dengan
produk hortikultura; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa grosir yang berkaitan dengan
tutup kepala; jasa humas; jasa iklan dan promosi; jasa iklan ritel yaitu penyebaran masalah iklan untuk pihak lain melalui
jaringan komunikasi elektronik daring; jasa iklan suara; jasa informasi bisnis; jasa informasi bisnis yang tidak berkaitan dengan
informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan
standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial
yang disediakan oleh akses ke database komputer; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa informasi statistik untuk
tujuan bisnis; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa informasi,
yaitu menyediakan informasi tentang produk ritel kepada pelanggan yang menampilkan ketersediaan produk tertentu yang
menarik bagi mereka; jasa jaringan bisnis dan profesional; jasa jasa katalog toko eceran; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual
beli mobil bekas secara online; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam kaitannya dengan kosmetik; jasa keagenan untuk
kontrak penjualan listrik; jasa keagenan untuk pengaturan kontrak layanan listrik; jasa kliping berita iklan secara daring (online)
melalui jaringan komputer; jasa klub pelanggan dan jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau
periklanan; jasa klub pelanggan, untuk keperluan komersial, promosi dan/atau iklan; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi
bisnis dalam bidang prospek real estat; jasa konsultasi bisnis dalam bidang transaksi real estat komersial; jasa konsultasi
bisnis dalam kaitannya dengan identitas perusahaan; jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial
perusahaan; jasa konsultasi bisnis dan informasi; jasa konsultasi bisnis di bidang logistik transportasi; jasa konsultasi bisnis di
bidang penggunaan listrik; jasa konsultasi bisnis di bidang pertanian; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan menyediakan
situs web pada jaringan komputer global yang pihak ketiga dapat menawarkan dan sumber barang dan jasa, tempat,
menentukan status dan memenuhi permintaan dan pesanan perdagangan, masuk ke dalam kontrak dan transaksi bisnis; jasa
konsultasi bisnis sehubungan dengan pengoperasian pasar elektronik untuk pembeli dan penjual barang-barang dan atau
jasa-jasa pada jaringan komputer global; jasa konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; jasa konsultasi bisnis untuk
perusahaan; jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; jasa konsultasi bisnis yang berkaitan dengan integrasi bidang
teknologi proses bisnis, pembelajaran organisasi, manajemen perubahan dan keberlanjutan operasional; jasa konsultasi dan
informasi mengenai pembukuan untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan rutin dari perusahaan
induk; jasa konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan akuntansi; jasa konsultasi dan konsultasi di bidang strategi bisnis;
jasa konsultasi di bidang jasa kesekretarisan; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi manajemen bisnis yang disediakan
melalui Internet; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi perdagangan luar negeri; jasa konsultasi rekrutmen bisnis;
jasa konsultasi terkait dengan manajemen pusat perbelanjaan; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan
penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian
barang; jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan administrasi dan penyelenggaraan di bidang program penghargaan loyalitas; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
pembuatan konsep, pengkreasian, proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan
pengawasan skema keanggotaan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan
kartu diskon; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa layanan retail yang
berkaitan dengan bahan-bahan makanan; jasa layanan retail yang terkait dengan penyiapan pembuatan minuman; jasa
logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan
komersial, promosi dan / atau iklan; jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial/ promosi dan / atau iklan yang tidak
berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa
manajemen bisnis komersial; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa manajemen
bisnis, yaitu, pengelolaan dan pengoperasian hotel, restoran, bar, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel, kondominium,
gedung apartemen untuk pihak lain; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa manajemen database
terkomputerisasi; jasa manajemen penjualan di internet; jasa manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; jasa
marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa menjual
bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari bermacam-macam barang, yang memungkinkan
pelanggan untuk melihat dengan baik dan membeli barang-barang tersebut melalui situs web internet barang dagangan
secara umum dan toko grosir; jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa outsourcing
dalam sifat mengatur kontrak layanan untuk orang lain; jasa outsourcing dalam sifat mengatur pengadaan barang untuk orang
lain; jasa outsourcing di bidang analitik bisnis; jasa outsourcing di bidang manajemen hubungan pelanggan; jasa outsourcing
di bidang operasi bisnis; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pelelangan; jasa pemasaran; jasa pemasaran di
bidang kedokteran gigi; jasa pemasaran di bidang perjalanan; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa pembelanjaan melalui
internet; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan
elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain; jasa pemesanan (untuk orang lain); jasa pemesanan dan penjualan barang
secara online; jasa pemodelan statistik; jasa pemrosesan data dalam bidang transportasi; jasa pemrosesan data di bidang
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transportasi; jasa penagihan; jasa penasihat pembukuan untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan
rutin dari perusahaan induk; jasa penataan untuk tujuan iklan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi,
operasi, dan penjualan di pasar domestik dan luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset
pasar; jasa penelitian pasar dan informasi; jasa penerbitan, pengelolaan dan penyelesaian kupon dan poin untuk
mempromosikan barang dan jasa; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak
termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut; jasa pengadaan minuman beralkohol [membeli barang untuk bisnis lain]; jasa pengadaan untuk orang lain [membeli
barang dan jasa untuk bisnis lain]; jasa pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk
transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di
outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan toko serba ada; jasa pengaturan dan pengorganisasian promosi pemasaran untuk
pihak lain; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis;
jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa pengumpulan data; jasa penilaian bisnis; jasa penilaian
perusahaan; jasa penjualan aksesoris telepon selular; jasa penjualan alat teknik; jasa penjualan alat-alat kedokteran; jasa
penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan daging beku; jasa penjualan dan publisitas; jasa penjualan
grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan hasil laut (beku); jasa
penjualan ikan; jasa penjualan makanan  berbahan dasar ikan; jasa penjualan makanan atau minuman yang dioperasikan
dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan minuman atau makanan yang dipilih; jasa penjualan makanan dan minuman;
jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan makanan dan
minuman yang dipesan melalui mesin; jasa penjualan makanan olahan hasil laut; jasa penjualan melalui sistem berbasis web
dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk,
mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar
produknya; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh pearl;
jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan perabot rumah tangga; jasa penjualan produk  dibidang nutrisi dan suplemen diet,
minuman dan sari buah; jasa penjualan produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online
(internet).; jasa penjualan ritel produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan ritel, grosir dan online
termasuk berhubungan dengan buku dan publikasi lainnya jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang
berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa penjualan secara online; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan
farmasi; jasa penjualan wisata dalam air diving dan snorkeling secara online; jasa penyaluran gas secara ritel (eceran); jasa
penyediaan data bisnis; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa penyediaan
portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik
transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi
promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau
iklan; jasa perantara bisnis untuk menjual dan membeli barang dan jasa; jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan
pengiriman pesanan melalui telekomunikasi; jasa perantara komersial untuk alat pijat estetika; jasa perantara komersial untuk
kosmetik; jasa perdagangan aluminium; jasa perdagangan besar (distributor) alat-alat berat dan suku cadang; jasa
perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online
sehubungan dengannya; jasa perekrutan talent bisnis; jasa periklanan; jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku
bisnis); jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi dan konsultasi yang terkait dengannya; jasa periklanan
dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan dan
publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita komersial pihak ketiga melalui media
cetak, audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan email; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk
promosi e-commerce; jasa periklanan video; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan yang
disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan
pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye
periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan
dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang
lain; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa perniagaan yang melayani penjualan
kendaraan bermotor; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi,
minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat
kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa program
loyalitas, insentif dan bonus untuk pelanggan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa promosi penjualan; jasa
promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; jasa promosi yaitu
distribusi voucer hadiah untuk keperluan promosi dan komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya dan  melalui internet; jasa rekrutmen personel; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait
dengan kosmetik; jasa retail secara online untuk produk konsumen; jasa retail sehubungan dengan penjualan kertas, karton,
barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat tulis kantor atau keperluan rumah tangga,
bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur), bahan instruksional dan pengajaran (kecuali
peralatan); jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan kuas, kotak wadah
sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis mata, rambut untuk kuas, perlengkapan
penghapus tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit imitasi, kulit halus, kulit binatang,
koper, dan tas perjalanan, payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali kekang dan pelana kuda,
backpack (sejenis ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah kulit atau papan kulit, tali
pengikat hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan malt, bir, air mineral dan air soda, minuman lain yang tidak
beralkohol, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; jasa retail sehubungan dengan
penjualan mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin, mesin kasir, mesin hitung, peralatan pemprosesan
data, komputer, perangkat lunak komputer, alat pemadam kebakaran, kacamata hitam, kacamata, logam mulia dan logam
campurannya, perhiasan, batu mulia, instrumen horologis dan kronometrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan
minuman ringan, minuman energi, anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang nafsu makan), minuman
berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat, minuman anggur manis,
air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman keras, air barli, fruit
squash, sarsaparilla, minuman beralkohol (kecuali bir); jasa retail sehubungan dengan penjualan padi-padian dan pertanian,
produk hortikultura dan kehutanan, hewan hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami, bahan
makanan untuk hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana, parka,
petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja lengan
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pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus kaki,
jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus
oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan
penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang
uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi,
bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot,
bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik,
sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju
hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan pembakar parfum, semprotan parfum, alat penguap parfum,
bedak padat, paf bedak, tegakan kuas cukur, kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat sabun, mangkuk sup, tempat
spons, tegakan untuk kuas cukur, sikat gigi, sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan peralatan dan wadah
rumah tangga atau dapur, sisir dan spons, kuas (kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas, barang-barang untuk keperluan
pembersihan, wol baja, kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung),
barang pecah belah, porselen dan barang-barang tembikar, cermin, spons abrasif untuk menggosok kulit, dispenser aerosol,
tidak untuk keperluan medis; jasa retail sehubungan dengan penjualan perangkat manikur, perangkat manikur elektrik,
penghalus kuku elektrik atau non-elektrik, gunting kuku elektrik atau non-elektrik, kikir kuku, kikir kuku elektrik, perangkat
pedikur; jasa retail sehubungan dengan penjualan perkakas dan alat tangan (yang dioperasikan secara manual), peralatan
pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, penjepit keriting, alat penghilangan bulu, pemoles kuku jari
tangan elektrik dan non-elektrik,  flat iron, gunting rambut untuk penggunaan pribadi, elektrik atau non-elektrik, alat tangan
elektrik dan non-elektrik untuk pengeritingan rambut, pinset pencabut rambut; jasa retail sehubungan dengan penjualan
perlengkapan dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran,  penyurveian, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan,
pengukuran, pensinyalan, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pengajaran, perlengkapan dan instrumen untuk
penghantaran, pengalihan, pengubahan, pengumpulan, pengaturan atau pengendalian listrik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan perlengkapan untuk rekaman, transmisi, atau reproduksi suara atau gambar, pembawa  data magnetik, disc
perekaman, compact disc, dvd dan media rekaman digital lain; jasa retail sehubungan dengan penjualan renda dan bordir, pita
dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, karpet, permadani, keset dan bahan
anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, hiasan dinding (non-tekstil), permainan dan
alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi untuk pohon natal; jasa retail sehubungan dengan penjualan
sediaan pemutihan dan bahan lain untuk penggunaan penatu, sediaan pembersihan, pengilapan, penggosokan, dan
pengampelasan, sabun; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian
tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan penjualan tali, senar, jaring, tenda, bidai, terpal, layar,
karung dan tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik), bahan tekstil berserat mentah, kain tenun dan utas,
untuk penggunaan tekstil; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit,
tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita,
tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah
perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian
tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur,
penutup meja; jasa retail sehubungan dengan penjualan tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa retail
sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik,
kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias,
bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa
riset bisnis; jasa ritel; jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anak-
anak sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan,
penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa
ritel dan jasa grosir untuk konsumen mesin permainan video, mesin permainan video arcade, dan peralatan permainan yang
dapat digenggam dengan layar kristal cair; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan permainan kartu dan aksesorisnya; jasa ritel
dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatannya; jasa ritel online terkait mainan; jasa ritel
supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman
beralkohol dan tidak beralkohol; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan
dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-
visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk
penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan
instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan
diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang
bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal
komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan
perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat pemadam
kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan dengan
komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat dan
peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya baterai,
pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode
dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit terpadu,
tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar
matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan
dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang
ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat,
peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk
penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air,
keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagian-
bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya,
perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak
dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan
dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam
mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik,
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penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid
buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah
tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas
plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop,
kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak
lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis,
katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah,
voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label
koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak,
catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus, penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] ,
stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku
harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian,
hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi bahan pencegah
kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit
binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang, pupuk,
sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan
kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam
bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan
sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk
penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan
perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih
badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan
penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan,
sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku,
sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung
obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan
kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata
pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui
internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel,
bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer,
permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program
komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc,
peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan
komputer  interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik,
peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu
bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan,
program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata
(eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang,
pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca
mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer
grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick
untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa
untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket
penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori,
penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam
dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan
navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon,
kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata  (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur
dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk
membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas
bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat
lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail,
teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum,
patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang
perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca,
porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung
miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail],
mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali,
sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan,
wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal
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untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah
yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi,
tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring,
tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam
bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang,
bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil,
linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur;
jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran melalui media
sosial; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia melalui jaringan
komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen pihak lain,
kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya; jasa toko
retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online berupa
rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko
retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak komputer
yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online yang
menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset realitas
virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa toko retail sehubungan dengan
hadiah; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer untuk penggunaan alat-alat elektronik digital ponsel genggam
dan elektronik konsumen lain; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan
televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa toko untuk penjualan alat dapur; jasa toko
untuk penjualan alat make up; jasa toko untuk penjualan hadiah pesta pernikahan; jasa toko untuk penjualan hadiah ulang
tahun; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa transkripsi; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa
untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa waralaba hotel (manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu
menawarkan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, bar, spa, fasilitas rekreasi dan
kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung apartemen; jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam
pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran,
kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu)
untuk pihak lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha  dalam transaksi konsumen dan perilaku konsumen; jasa-
jasa administrasi bisnis; jasa-jasa administrasi program loyalitas pelanggan yang memungkinkan peserta untuk memperoleh
diskon barang dan jasa, diskon pengiriman, percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; jasa-jasa
analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour)
melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa analitik data usaha mengenai penjualan produk dan jasa
orang lain, dan autentikasi, proses dan manajemen pembayaran selular; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-
sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa impor dan ekspor;
jasa-jasa informasi usaha dan komersil secara online; jasa-jasa informasi usaha secara online, yakni, menganalisa preferensi
individu dan menyediakan ulasan dan rekomendasi produk; jasa-jasa konsultasi bisnis, yaitu menilai rencana-rencana bisnis
wirausaha; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-
karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu
manajemen dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran,
kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu),
klub rekreasi resor, klub liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat
kediaman pribadi, hak penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain; jasa-jasa manajemen
database; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan
periklanan; jasa-jasa pemasaran melalui mesin penelusuran; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan
kesehatan pada karyawan untuk tujuan pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penelitian media, ialah penelitian pada
dampak-dampak media masa berbeda pada pendapat-pendapat (opini) pada konsumen dan kelakukan konsumen, dan
penyediaan jasa-jasa konsultansi yang berkaitan dengan utillisasi hasil-hasil penelitian media; jasa-jasa penelitian perniagaan
yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk
sementara; jasa-jasa pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang
makanan hewan untuk tujuan promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; jasa-jasa penyediaan media
dibidang periklanan dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media
untuk periklanan pemasaran secara langsung; jasa-jasa perantara usaha untuk penjualan dan pembeliaan barang dan jasa,
yakni, memfasilitasi transaksi pembeli dan penjual dengan menyediaan informasi tentang penjual, barang dan/atau jasa
kepada pembeli; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang
berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan
dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran,
ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-
pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran
komunikasi viral; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunikasi
untuk kegunaan penjualan; jasa-jasa program loyalitas pelanggan yang menampilkan hadiah dalam bentuk diskon jasa
pengiriman; jasa-jasa promosi penjualan, ialah mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa atas berbagai macam industri-
industri melalui penyaluran bahan-bahan promosi dan memberikan nasehat promosi penjualan; jasa-jasa promosi yaitu
distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek bernilai, stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler dan peralatan seluler
lainnya dan internet; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-
perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-
dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala,
pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-
barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
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dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel, yakni, administrasi program
diskon untuk memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon jasa pengiriman melalui penggunaan diskon program
keanggotaan dan program pengiriman tingkat variabel; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan
perlengkapan make-up; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan sabun mandi; jasa-jasa toko eceran, yaitu
toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual
yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan amal, khususnya
mempromosikan kesadaran masyarakat tentang amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan
masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan; jasa/layanan bisnis dan periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan,
yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan,
untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis
dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan
dan pemasaran; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan
melalui jaringan komputer global; kamar layanan perdagangan dalam sifat mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal;
kampanye pasar; keagenan atau pialang untuk kontrak penjualan produk terkait dengan energi; kegiatan pemasaran dan
promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; ketentuan dari informasi (dari konsultasi , -penasehat)
yang berhubungan dengan jasa-jasa tersebut.; keypunching [fungsi kantor]; klan radio; Iklan secara online melalui jaringan
komputer; Iklan televisi; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa perdagangan; Jasa toko ritel, baik secara konvensional
maupun secara online; Manajemen Usaha; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); administrasi
program loyalti konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi usaha;
jasa pemasaran; jasa periklanan; layanan agen informasi komersial; layanan pemrosesan data online; pencarian data dalam
komputer untuk pihak lain; pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain);
pengoptimalan lalu lintas situs web; pengumpulan informasi melalui database komputer; penulisan teks publisitas; penyebaran
bahan iklan; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan ruang iklan;
promosi penjualan (untuk orang lain); publikasi naskah publisitas/iklan; publikasi teks publikas; kompilasi dan analisis data
bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; kompilasi dan analisis data dan informasi yang berkaitan dengan
manajemen bisnis; kompilasi dan input informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan pembayaran poin dengan hak
istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; kompilasi dan
penyediaan informasi bisnis; kompilasi dan sistematisasi informasi dalam bank data; kompilasi dan sistemisasi informasi di
dalam database komputer interaktif dalam bidang makanan, masakan, instruksi memasak, memanggang, resep untuk
makanan dan minuman, tips dan teknik memasak, ulasan, anggur, minuman, nutrisi, penurunan berat badan, diet, cara makan
dalam rangka menjaga berat badan dan mengurangi berat badan, rencana diet, perencanaan makan, perencanaan menu,
rekomendasi menu, makan, hiburan, resep, peralatan dapur, peralatan memasak dan aksesoris memasak; kompilasi dan
sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan sistemisasi informasi yang digunakan dalam transmisi
elektronik; kompilasi dan sistemisasi komunikasi dan data tertulis; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau
simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang
berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat
jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer);
kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial,
purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek
tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke
manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya  interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data ke dalam basis data komputer; kompilasi data matematika;
kompilasi data matematika atau statistik; kompilasi data statistik; kompilasi data untuk database online yang berisi daftar
rahasia (informasi), yaitu daftar dan jadwal di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi data
untuk orang lain; kompilasi direktori bisnis; kompilasi direktori bisnis online; kompilasi direktori bisnis untuk penerbitan di
Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet dan jaringan elektronik,
komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi iklan untuk digunakan pada halaman web dan di internet; kompilasi iklan
untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; kompilasi informasi bisnis; kompilasi informasi bisnis dalam database
komputer yang dapat dicari dan ditemukan melalui jaringan komputer global; kompilasi informasi bisnis ke dalam basis data
komputer; kompilasi informasi hukum; kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ilmiah;
kompilasi informasi ilmiah ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi
informasi ke dalam basis data komputer, termasuk di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi
informasi ke dalam register yang terkomputerisasi; kompilasi informasi komersial; kompilasi informasi lingkungan; kompilasi
informasi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ornitologis; kompilasi informasi ornitologis ke dalam
basis data komputer; kompilasi informasi perusahaan; kompilasi informasi perusahaan ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi statistik; kompilasi informasi toksikologis; kompilasi informasi toksikologis ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi yang berkaitan dengan burung; kompilasi informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan; kompilasi
informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi yang berkaitan
dengan sistem informasi; kompilasi informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; kompilasi laporan medis; kompilasi
milis; kompilasi milis langsung; kompilasi model statistik untuk penyediaan informasi dinamika pasar; kompilasi prototipe
bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi register komersial;
kompilasi statistik; kompilasi statistik bisnis; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial; kompilasi statistik bisnis dan
informasi komersial yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; kompilasi statistik
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pasar; kompilasi statistik untuk menentukan peringkat audiens program televisi dan radio; kompilasi statistik yang berkaitan
dengan pemanfaatan layanan kesehatan; kompilasi, produksi, dan penyebaran materi iklan; komputerisasi Akuntansi;
konseling karir [saran dan informasi pekerjaan]; konsultasi administrasi bisnis; konsultasi akuisisi-akuisisi dan penggabungan
(merger) bisnis; konsultasi akuntansi; konsultasi akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; konsultasi bisnis; konsultasi
bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis dan layanan informasi;
konsultasi bisnis dan layanan informasi bisnis yang diberikan kepada perusahaan; konsultasi bisnis dan layanan manajemen
mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis di bidang
telekomunikasi; konsultasi bisnis di bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran;
konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis pemasaran; konsultasi bisnis
profesional; konsultasi bisnis strategi konsumen dalam bidang pemasaran, merek, penjualan, pengoperasian, dan desain
produk untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar ritel; konsultasi bisnis untuk
bisnisukuran kecil dan bisnis ukuran menengah; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi bisnis,
manajemen, perencanaan dan pengawasan; konsultasi di bidang penyelesaian mata uang virtual; konsultasi hubungan
masyarakat; konsultasi iklan pers; konsultasi kepegawaian; konsultasi komersial di bidang teknologi blockchain dan
cryptocurrency; konsultasi kreatif dan strategis mengenai pengembangan dan produksi kampanye pemasaran untuk pihak
lain; konsultasi managemen bisnis dalam bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi
manajemen bisnis dan organisasi perusahaan; konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi kecerdasan buatan; konsultasi
manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis di bidang pengembangan
eksekutif dan kepemimpinan; konsultasi manajemen bisnis di bidang transportasi, yaitu, perencanaan dan koordinasi
transportasi orang untuk orang lain; konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi,
personalia dan penjualan eceran; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi manajemen industri; konsultasi
manajemen personalia; konsultasi manajemen perusahaan; konsultasi manajemen risiko bisnis; konsultasi mengenai efisiensi
manajemen melalui kerjasama sistem antara daya listrik yang dibeli dari perusahaan listrik dan pembangkit listrik swasta;
konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan; konsultasi merek; konsultasi organisasi bisnis; konsultasi pemasaran;
konsultasi pemasaran bisnis; konsultasi pemasaran di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi pemasaran
langsung; konsultasi pemrosesan data; konsultasi pemrosesan data elektronik; konsultasi penelitian bisnis; konsultasi
penempatan karier; konsultasi penempatan kerja; konsultasi penempatan personel; konsultasi pengoperasian-pengoperasian
bisnis; konsultasi penilaian pasar; konsultasi perekrutan; konsultasi perekrutan personil; konsultasi perekrutan tenaga kerja;
konsultasi perencanaan bisnis; konsultasi perencanaan karir; konsultasi periklanan; konsultasi periklanan dan pemasaran;
konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi profesional yang berkaitan dengan
manajemen personalia; konsultasi riset pasar; konsultasi segmentasi pasar; konsultasi sumber daya manusia; konsultasi
usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis; konsultasi
yang berkaitan dengan akuntansi pajak; konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
demografi untuk tujuan pemasaran; konsultasi yang berkaitan dengan iklan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan layanan
iklan dan promosi; konsultasi yang berkaitan dengan layanan relokasi untuk bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen biaya perawatan kesehatan; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; konsultasi yang
berkaitan dengan manajemen proses bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; konsultasi yang
berkaitan dengan merger bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger dan akuisisi; konsultasi yang berkaitan dengan
optimasi mesin pencari; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari untuk promosi penjualan; konsultasi yang
berkaitan dengan pencarian sponsor; konsultasi yang berkaitan dengan pengembangan citra perusahaan; konsultasi yang
berkaitan dengan penilaian bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
persiapan pajak dan layanan pengarsipan pajak; konsultasi yang berkaitan dengan promosi penjualan; konsultasi yang
berkaitan dengan strategi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan studi pasar; kontrol inventaris terkomputerisasi; kutipan
harga untuk barang atau jasa; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan
administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan pada jaringan komputer global; layanan administrasi dan
manajemen bisnis; layanan administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan administrasi yang
berhubungan dengan perjalanan bisnis; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi; layanan administrasi yang
berkaitan dengan asuransi kesehatan gigi; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi rumah, kecelakaan dan
kebakaran; layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan
klaim asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim garansi; layanan administrasi yang berkaitan
dengan pendaftaran kartu kredit; layanan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan kantong hukum; layanan
administrasi yang berkaitan dengan relokasi personel; layanan administrasi yang berkaitan dengan rencana stok karyawan;
layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan klien ke pengacara; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan
pasien; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan rumah sakit; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan
untuk agen asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk kontraktor bangunan umum; layanan
administratif; layanan agen ekspor, bukan layanan penanganan kargo; layanan agen ekspor, bukan layanan transportasi
kargo; layanan agen ekspor-impor; layanan agen hubungan masyarakat; layanan agen impor; layanan agen impor dan ekspor;
layanan agen impor, bukan layanan penanganan kargo; layanan agen impor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen
informasi komersial; layanan agen ketenagakerjaan terkait penempatan tenaga medis dan keperawatan; layanan agen
perekrutan; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di internet; layanan agen tenaga kerja; layanan agen tenaga kerja
sementara; layanan agen tenaga kerja yang berkaitan dengan au pair; layanan akuntansi administrasi, layanan akuntansi
rental, layanan manajemen personalia, layanan bantuan dalam manajemen kegiatan bisnis; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan program sukarela; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang
bertujuan meningkatkan kehidupan imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang
bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya dipenjara dan
keluarga mereka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan
kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk
meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek layanan masyarakat;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah
dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk
meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek
sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan
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proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan
amal dalam sifat mengatur program sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan
amal dalam sifat mengatur program sukarelawan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif
lingkungan; layanan amal dalam sifat mengorganisir dan melakukan proyek layanan masyarakat yang bertujuan untuk
meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal yang sifatnya
memberikan informasi dan pertanyaan bisnis; layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program sukarela dan proyek
layanan masyarakat; layanan analisis atau konsultasi di bidang manajemen produk atau peningkatan organisasi; layanan
analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan
strategis bisnis di bidang manajemen proyek; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen
strategis; layanan analitik bisnis; layanan asosiasi yang mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang
pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang
manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bantuan dan konsultasi bisnis; layanan bantuan
dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor energi; layanan bantuan direktori telepon; layanan basis data
agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan memilih layanan dari situs web; layanan bea cukai, yaitu,
menyediakan layanan bisnis untuk membantu pelanggan dengan bea cukai/pabean dan agen/badan pemerintahan dan pihak
berwenang lainnya dalam hal bea cukai yang terkait dengan pergerakan perdagangan sehingga kargo dapat bergerak dengan
lancar ke tujuan akhirnya; layanan benchmarking untuk keperluan manajemen bisnis; layanan berbasis langganan
menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang dapat diunduh; layanan berlangganan ke server komputer,
database, situs web, dan sumber daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis,
analisis data, dan data besar; layanan bisnis yang berkaitan dengan bidang analisis data dan data besar; layanan
berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa
bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big data); layanan berlangganan, yaitu, penyediaan
langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik
dan komunikasi lainnya; layanan bisnis; layanan bisnis dan layanan bantuan bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen
bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di bidang manajemen strategis; layanan bisnis online untuk
menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis];
layanan bisnis pemasaran multi-level, yaitu layanan jaringan bisnis; layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan
data besar (big data); layanan bisnis untuk orang lain, yaitu, kredensial individu dan para profesional di bidang manajemen
proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bisnis untuk pihak lain yang menjadi pengujian dalam
menentukan kompetensi secara profesional, yaitu, menguji, menganalisis, dan mengevaluasi tingkat pengetahuan,
keterampilan, dan kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; layanan bisnis untuk pihak
lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek; layanan bisnis yang berkaitan dengan
transportasi barang dan jasa; layanan bisnis, yaitu, mencocokkan investor swasta potensial dengan pengusaha yang
membutuhkan dana; layanan bisnis, yaitu, menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan
transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu,
penyediaan database komputer mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan
bisnis, yaitu, perumusan praktik terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan
branding perusahaan; layanan distribusi di bidang pakaian; layanan distribusi grosir untuk anggur dan minuman beralkohol;
layanan distribusi grosir untuk bir; layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan distribusi grosir untuk
perhiasan; layanan distribusi grosir untuk produk segar; layanan distribusi grosir untuk teh dan kopi; layanan eceran atau
grosir untuk alas kaki; layanan eceran atau grosir untuk alat tulis; layanan eceran atau grosir untuk artikel perokok; layanan
eceran atau grosir untuk artikel tembakau dan perokok; layanan eceran atau grosir untuk barang cetakan; layanan eceran atau
grosir untuk barang olahraga; layanan eceran atau grosir untuk beras; layanan eceran atau grosir untuk beras dan sereal;
layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran; layanan eceran atau grosir untuk deterjen; layanan eceran atau
grosir untuk furnitur; layanan eceran atau grosir untuk gula-gula, roti dan roti; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun;
layanan eceran atau grosir untuk kain tenun dan tempat tidur; layanan eceran atau grosir untuk kakao; layanan eceran atau
grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan eceran atau grosir untuk kertas dan alat tulis; layanan eceran atau grosir
untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta
gigi, sabun dan deterjen; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk manisan;
layanan eceran atau grosir untuk memancing; layanan eceran atau grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan eceran
atau grosir untuk mobil; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pasta gigi; layanan eceran
atau grosir untuk peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan mandi; layanan eceran atau grosir untuk
peralatan sistem keamanan; layanan eceran atau grosir untuk persediaan medis; layanan eceran atau grosir untuk sabun;
layanan eceran atau grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan eceran atau
grosir untuk sepeda; layanan eceran atau grosir untuk sereal; layanan eceran atau grosir untuk tas; layanan eceran atau grosir
untuk tas dan kantong; layanan eceran atau grosir untuk teh; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi, dan kakao; layanan
eceran atau grosir untuk tembakau; layanan eceran atau grosir untuk tempat tidur; layanan eceran untuk pelumas dan bensin;
layanan evaluasi bisnis; layanan evaluasi merek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara
profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen bisnis; layanan evaluasi,
analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional,
khususnya di bidang manajemen proyek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional
dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen strategis; layanan fotokopi; layanan ganti
jendela dan pengaturan tampilan; layanan ganti jendela untuk tujuan iklan; layanan grosir penjualan aksesoris tas, gelang,
cincin; layanan grosir untuk alat bantu seks; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir untuk alat
kecantikan untuk manusia; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk
manusia; layanan grosir untuk alat makan; layanan grosir untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
layanan grosir untuk aparatur veteriner; layanan grosir untuk artikel kedokteran hewan; layanan grosir untuk artikel olahraga;
layanan grosir untuk artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir untuk bagasi; layanan grosir untuk bahan
bakar; layanan grosir untuk bahan makanan; layanan grosir untuk barang-barang untuk berkebun; layanan grosir untuk
benang; layanan grosir untuk bir; layanan grosir untuk bor dan gergaji listrik; layanan grosir untuk cokelat; layanan grosir untuk
dekorasi meriah; layanan grosir untuk es krim; layanan grosir untuk file musik yang dapat diunduh; layanan grosir untuk game;
layanan grosir untuk gula-gula; layanan grosir untuk instrumen hewan; layanan grosir untuk kakao; layanan grosir untuk
kendaraan; layanan grosir untuk komputer yang dapat dipakai; layanan grosir untuk konten yang direkam; layanan grosir
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untuk kopi; layanan grosir untuk makanan laut; layanan grosir untuk makanan penutup; layanan grosir untuk minuman
beralkohol; layanan grosir untuk minuman non-alkohol; layanan grosir untuk payung; layanan grosir untuk pelana; layanan
grosir untuk pelumas; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk pemanas; layanan grosir untuk peralatan
audiovisual; layanan grosir untuk peralatan makan; layanan grosir untuk peralatan masak; layanan grosir untuk peralatan
medis; layanan grosir untuk peralatan olahraga; layanan grosir untuk peralatan pemanas; layanan grosir untuk peralatan
pembekuan; layanan grosir untuk peralatan pendingin; layanan grosir untuk peralatan persiapan makanan; layanan grosir
untuk peralatan sanitasi; layanan grosir untuk peralatan teknologi informasi; layanan grosir untuk peralatan terapi fisik; layanan
grosir untuk peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk perangkat lunak komputer;
layanan grosir untuk perangkat navigasi; layanan grosir untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir untuk
perhiasan; layanan grosir untuk perlengkapan mandi; layanan grosir untuk perlengkapan pendidikan; layanan grosir untuk
persiapan diet; layanan grosir untuk persiapan dokter hewan; layanan grosir untuk persiapan hewan dan artikel; layanan grosir
untuk persiapan wewangian; layanan grosir untuk pisau dapur; layanan grosir untuk produk kertas sekali pakai; layanan grosir
untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan
persediaan medis; layanan grosir untuk senjata; layanan grosir untuk smartphone; layanan grosir untuk smartwatches;
layanan grosir untuk sorbets; layanan grosir untuk suplemen makanan; layanan grosir untuk tas; layanan grosir untuk teh;
layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan grosir untuk utas; layanan grosir untuk yogurt beku; layanan grosir
yang berkaitan dengan alat bantu seks; layanan grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir
yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan alat musik; layanan grosir yang
berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel
kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel menjahit; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel
olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel pembersih; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel untuk
digunakan dengan tembakau; layanan grosir yang berkaitan dengan bagasi; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan
bakar; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan grosir yang berkaitan
dengan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan
dalam pertanian; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan seni;
layanan grosir yang berkaitan dengan barang olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan barang yang dipanggang;
layanan grosir yang berkaitan dengan barang-barang untuk berkebun; layanan grosir yang berkaitan dengan benang; layanan
grosir yang berkaitan dengan bir; layanan grosir yang berkaitan dengan bulu; layanan grosir yang berkaitan dengan bunga;
layanan grosir yang berkaitan dengan cokelat; layanan grosir yang berkaitan dengan daging; layanan grosir yang berkaitan
dengan dekorasi meriah; layanan grosir yang berkaitan dengan es krim; layanan grosir yang berkaitan dengan game; layanan
grosir yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan grosir yang
berkaitan dengan instrumen horologis; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan grosir yang berkaitan
dengan kakao; layanan grosir yang berkaitan dengan kendaraan; layanan grosir yang berkaitan dengan komputer yang dapat
dipakai; layanan grosir yang berkaitan dengan konten yang direkam; layanan grosir yang berkaitan dengan kopi; layanan
grosir yang berkaitan dengan mainan; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan laut; layanan grosir yang berkaitan
dengan makanan penutup; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan
minuman beralkohol, kecuali bir; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan grosir yang berkaitan
dengan pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan payung; layanan grosir yang berkaitan dengan pelumas; layanan
grosir yang berkaitan dengan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan grosir yang berkaitan
dengan penutup dinding; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan grosir yang berkaitan dengan perabot;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan earthmoving;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan
higienis untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan masak; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan
memasak makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan pendingin; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan persiapan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan teknologi informasi; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan grosir yang
berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan grosir yang
berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan grosir
yang berkaitan dengan perangkat navigasi; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran;
layanan grosir yang berkaitan dengan perlengkapan mandi; layanan grosir yang berkaitan dengan permen; layanan grosir
yang berkaitan dengan persediaan alat tulis; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan pendidikan; layanan grosir
yang berkaitan dengan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan
grosir yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan
grosir yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat
minuman; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan grosir yang
berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan grosir yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan grosir yang berkaitan
dengan produk kertas sekali pakai; layanan grosir yang berkaitan dengan produk susu; layanan grosir yang berkaitan dengan
sampah untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan senjata; layanan grosir yang berkaitan dengan smartphone;
layanan grosir yang berkaitan dengan smartwatches; layanan grosir yang berkaitan dengan sorbets; layanan grosir yang
berkaitan dengan suplemen makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan tas; layanan grosir yang berkaitan dengan teh;
layanan grosir yang berkaitan dengan tembakau; layanan grosir yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan; layanan
grosir yang berkaitan dengan utas; layanan grosir yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan hubungan media; layanan
husbanding adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan identitas perusahaan; layanan iklan baris;
layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas,
kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan),
celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats),
topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan
figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan;
layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk
restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan
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melalui media sosial; layanan iklan dan promosi; layanan iklan dan promosi dan layanan informasi yang berkaitan dengannya;
layanan iklan dan promosi penjualan; layanan iklan dan publisitas; layanan iklan dan publisitas yang disediakan melalui
televisi, radio atau surat; layanan iklan digital; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan internet; layanan iklan
pers; layanan iklan promosi; layanan iklan seluler di kendaraan; layanan iklan seluler di perangkat telekomunikasi; layanan
iklan seluler untuk orang lain; layanan iklan surat langsung yang disediakan oleh para letterhops; layanan iklan untuk
mempromosikan broker saham dan sekuritas lainnya; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan pendidikan
bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan terjemahan materi pendidikan dan pengajaran ke
dalam bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan karya amal orang lain; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik akan bahaya mengemudi saat mengantuk; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan
sindrom nefrotik dan glomerulosklerosis segmental fokal [FSGS]; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang industri seks komersial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang manfaat berbelanja secara
lokal; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah ekonomi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang
masalah energi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah global; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kebijakan publik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah kemiskinan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesehatan; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesetaraan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan yang
berkaitan dengan ekosistem laut; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah pendidikan; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah politik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah sosial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang perdagangan manusia; layanan iklan
untuk menciptakan identitas merek untuk orang lain; layanan iklan untuk menciptakan identitas perusahaan dan merek;
layanan iklan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi medis; layanan iklan untuk orang lain; layanan iklan
untuk promosi barang; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan
untuk pengobatan diabetes; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan;
layanan iklan yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan iklan yang berkaitan dengan produk pencitraan in vivo; layanan
iklan yang berkaitan dengan wewangian; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas;
layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik;
layanan informasi bisnis di bidang analitik data
yang berkaitan dengan demografi pemasaran
dan pelacakan perilaku pembelian konsumen; layanan informasi bisnis terkomputerisasi; layanan informasi bisnis untuk
perusahaan; layanan informasi direktori telepon; layanan informasi komersial dan penyediaan informasi bisnis komersial yang
disediakan dengan akses ke database komputer; layanan informasi komersial disediakan melalui Internet; layanan informasi
pasar konsumen; layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan
informasi yang berkaitan dengan masalah bisnis; layanan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan peluang karier;
layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan intelijen kompetitif; layanan jaringan bisnis online di bidang
manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek;
layanan jejaring bisnis di bidang manajemen strategis; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan
jejaring bisnis online di bidang manajemen strategis; layanan jejaring karir; layanan katalog elektronik; layanan
kesekretariatan; layanan kesekretariatan dan kependetaan; layanan kesekretariatan singkat; layanan kesekretariatan yang
disediakan oleh hotel; layanan ketenagakerjaan pegawai sementara; layanan kios makanan yang merupakan toko retail
dengan produk utama bahan makanan; layanan kliping berita; layanan komunikasi korporat; layanan konsultasi akuntansi
bisnis; layanan konsultasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan citra perusahaan; layanan konsultasi
bisnis dalam kaitannya dengan komunikasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis di
bidang fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia, akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak,
dan fungsi administrasi ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya; layanan konsultasi bisnis profesional; layanan konsultasi
bisnis terkait manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan konsultasi bisnis untuk freelancer; layanan
konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; layanan konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; layanan konsultasi bisnis yang
berkaitan dengan pemrosesan data; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba;
layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana; layanan konsultasi dan konsultasi
bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
akuisisi bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pemasaran;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penempatan personel; layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan pengadaan barang untuk orang lain; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan perekrutan personil;
layanan konsultasi dan nasehat di bidang penyediaan bisnis dari informasi komersial dan bisnis; layanan konsultasi dan
nasihat yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan saran yang
berkaitan dengan manajemen personalia; layanan konsultasi dan strategi bisnis; layanan konsultasi di bidang kompilasi dan
sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; layanan konsultasi di bidang pemasaran; layanan konsultasi di bidang
pemasaran Internet; layanan konsultasi di bidang pemasaran afiliasi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk
memungkinkan entitas bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-
profit organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang
lebih besar ke jaringan komunikasi global; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan
konsultasi pemasaran; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan konsultasi peningkatan karier; layanan
konsultasi rekrutmen staf; layanan konsultasi untuk mempersiapkan dan melakukan transaksi komersial; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan administrasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen hotel;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis,
manajemen bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan akuntansi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemrosesan data; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
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pengelolaan pusat panggilan telepon; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis dan
manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan publisitas; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transaksi komersial; layanan lelang disediakan di
Internet; layanan lelang disediakan melalui jaringan telekomunikasi; layanan lobi komersial; layanan logistik (manajemen
bisnis dan organisasi fasilitas dan sumber daya); layanan loyalitas pelanggan dan layanan klub pelanggan, untuk tujuan
komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau
periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah;
layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis hotel; layanan manajemen bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan
peluncuran produk baru; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan manajemen bisnis yang
disediakan oleh agen teater; layanan manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik; layanan
manajemen hubungan pelanggan; layanan manajemen inventaris elektronik; layanan manajemen kemampuan; layanan
manajemen pameran dagang; layanan manajemen rantai pasokan; layanan manajemen risiko bisnis; layanan mengelola
urusan kapal di pelabuhan berupa layanan administrasi yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kepabeanan; layanan
menjawab telepon; layanan merchandising; layanan merchandising untuk mendorong publik membeli untuk membeli barang
orang lain; layanan mesin penjual otomatis; layanan nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor;
layanan nasihat yang berkaitan dengan promosi penjualan; layanan organisasi untuk tujuan bisnis; layanan pakaian eceran
disediakan oleh departement store; layanan pakar efisiensi bisnis; layanan pelaporan pasar; layanan pelelangan online melalui
Internet; layanan peluncuran produk; layanan pemasaran dan branding, yaitu strategi konten dan rencana komunikasi;
layanan pemasaran dan promosi; layanan pemasaran dan riset pasar; layanan pemasaran email; layanan pemasaran merek;
layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemasaran online; layanan pemasaran
perdagangan; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan
pembelian media; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan pemberian nasehat
dan konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen
strategis; layanan pemesanan agen untuk artis yang tampil; layanan pemesanan agen untuk model; layanan pemesanan
eceran melalui pos; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk kosmetik; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk
pakaian; layanan pemesanan grosir melalui pos; layanan pemesanan hadiah online terkomputerisasi; layanan pemesanan
melalui pos untuk aksesori pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan
pemesanan on-line di bidang pengambilan dan pengiriman restoran; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online
terkomputerisasi; layanan pemesanan online yang menampilkan berbagai barang konsumsi; layanan pemesanan online yang
menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya; layanan pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil; layanan
pemesanan ritel online melalui jaringan komputer global di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran,
dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer.;
layanan pemesanan telepon untuk orang lain; layanan pemrosesan data; layanan pemrosesan data di bidang kesehatan;
layanan pemrosesan data di bidang penggajian; layanan pemrosesan data elektronik yang berkaitan dengan informasi
perawatan kesehatan; layanan pemrosesan data online; layanan penagihan; layanan penagihan bisnis; layanan penagihan di
bidang energi; layanan penagihan di bidang kesehatan; layanan penagihan medis untuk dokter; layanan penagihan medis
untuk rumah sakit; layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan
pencarian data riset pasar; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk
orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain;
layanan pencatatan interaktif untuk digunakan dalam manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan oleh perusahaan
asuransi dan profesional di bidang medis; layanan pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs
web; layanan pencocokan pekerjaan; layanan pendaftaran hadiah; layanan pendaftaran pengantin; layanan penelitian yang
berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan penempatan kerja; layanan penempatan magang; layanan penempatan
pengasuh; layanan pengadaan untuk orang lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; layanan pengamatan dan
pengukuran perkembangan suatu merek merek; layanan pengambilan untuk data Internet; layanan pengangkutan kapal
adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan pengarsipan pajak; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan pengaturan
tampilan etalase toko; layanan pengayauan; layanan pengembangan bisnis untuk perusahaan pemula; layanan
pengembangan iklan dan kampanye promosi untuk bisnis; layanan pengindeksan dokumen; layanan pengingat janji [fungsi
kantor]; layanan pengintaian pasar; layanan pengolah kata dan mengetik; layanan pengumpulan dan otomatisasi data
menggunakan perangkat lunak berpemilik untuk mengevaluasi, menganalisis dan mengumpulkan data layanan; layanan
pengumpulan data riset pasar; layanan penilaian pasar; layanan penjadwalan janji [fungsi kantor]; layanan penjawab telepon
dan penanganan pesan; layanan penjualan eceran (atau grosir) dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media
(internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian,
aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas
olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran; pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai
produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk
dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara praktis; layanan penyediaan informasi bisnis, konsumen,
dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan penyimpanan catatan bisnis; layanan
penyimpanan catatan bisnis terkomputerisasi; layanan penyimpanan catatan pemegang saham; layanan perantara bisnis yang
berkaitan dengan pencocokan investor swasta potensial dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan perantara dan
penasehat bisnis; layanan perantara komersial; layanan perantara untuk kain; layanan perantara yang berkaitan dengan iklan;
layanan perantara yang berkaitan dengan penyewaan waktu dan ruang iklan; layanan perbandingan belanja; layanan
perbandingan harga; layanan perbandingan harga di bidang perjalanan dan penginapan untuk digunakan oleh konsumen
dalam menentukan biaya transportasi dan akomodasi, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan
informasi global; layanan perbandingan harga energi; layanan perdagangan elektronik; layanan perdagangan online yang
terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; layanan perekrutan eksekutif; layanan
perekrutan staf; layanan perekrutan tenaga kerja; layanan perencanaan karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi;
layanan perencanaan media; layanan perencanaan periklanan; layanan perencanaan pertemuan bisnis; layanan periklanan
bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak
makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja
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lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung,
topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game,
mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter,
boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan
untuk mempromosikan kesadaran publik di bidang kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang masalah medis; layanan periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan periklanan
yang berkaitan dengan komersialisasi produk-produk baru; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan
periklanan, yaitu, mempromosikan jasa pihak lain; layanan persiapan dan konsultasi pajak; layanan perwakilan bisnis; layanan
perwakilan penjualan; layanan perwakilan penjualan independen; layanan program loyalitas pelanggan yang mengutamakan
hadiah dalam bentuk layanan pengiriman diskon; layanan promosi; layanan promosi dan iklan; layanan promosi dan iklan
melalui internet; layanan promosi di dalam toko; layanan promosi ekspor; layanan promosi untuk mempublikasikan karya amal
orang lain; layanan promosi untuk pihak ketiga oleh program loyalitas pelanggan, di mana layanan loyalitas pelanggan dapat
atau tidak termasuk penggunaan kartu; layanan registrasi mobil; layanan rekrutmen dan manajemen personalia; layanan
rekrutmen olahraga untuk atlet sekolah menengah; layanan relokasi untuk bisnis; layanan resepsionis telepon; layanan riset
pasar; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan
Internet dan loyalitas pelanggan; layanan riset pasar mengenai loyalitas pelanggan; layanan riset pasar terkomputerisasi;
layanan riset, riset dan analisis pasar; layanan ritel atau grosir untuk film dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau
grosir untuk mesin dan aparatus telekomunikasi; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel atau layanan grosir
untuk foto dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel
atau layanan grosir untuk mesin, aparatus elektronik dan bagian-bagiannya; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat
lunak permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan
layar kristal cair; layanan ritel atau layanan grosir untuk program permainan yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk alas kaki; layanan ritel atau layanan grosiran untuk barang cetakan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk
furnitur; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kain tenun dan bedding; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kertas dan
alat tulis; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel
atau layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel atau
layanan grosiran untuk peralatan olahraga; layanan ritel atau layanan grosiran untuk sepeda; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk tas dan kantong; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tembakau dan barang-barang keperluan perokok;
layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan
mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan
pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik
untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik
untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran
untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo],
krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan
farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan
makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan,
batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong,
payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan
kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat
permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel dan grosir yang
menampilkan logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, karya
seni dari logam mulia, mebel, cermin, bingkai foto, wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut tulang, tanduk,
tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kerang, meerschaum, kuning amber;
layanan ritel disediakan melalui jaringan komunikasi komputer; layanan ritel disediakan melalui katalog pesanan melalui pos;
layanan ritel disediakan melalui pesta di rumah; layanan ritel disediakan melalui televisi interaktif; layanan ritel disediakan oleh
berbagai toko; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh department store; layanan ritel
disediakan oleh hypermarket; layanan ritel disediakan oleh kios buah; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel
disediakan oleh toko ban; layanan ritel disediakan oleh toko barang olahraga; layanan ritel disediakan oleh toko buku; layanan
ritel disediakan oleh toko bunga; layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel disediakan oleh toko diskon; layanan
ritel disediakan oleh toko furnitur; layanan ritel disediakan oleh toko kaset; layanan ritel disediakan oleh toko kelontong;
layanan ritel disediakan oleh toko musik; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian
diskon; layanan ritel disediakan oleh toko pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan ritel disediakan
oleh toko permen; layanan ritel disediakan oleh toko roti; layanan ritel disediakan oleh toko televisi; layanan ritel disediakan
oleh toko-toko; layanan ritel disediakan oleh toko-toko asap; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan ritel disediakan oleh toko-toko tembakau; layanan ritel lilin wangi; layanan
ritel melalui mesin penjual otomatis; layanan ritel menampilkan berbagai macam barang konsumen; layanan ritel menampilkan
program insentif bonus untuk pelanggan; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel on-line yang
berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel online; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam
sebelumnya; layanan ritel online untuk musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel online untuk nada dering yang dapat
diunduh; layanan ritel online yang berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel
online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online yang
berkaitan dengan tas tangan; layanan ritel untuk alas kaki; layanan ritel untuk alat bantu seks; layanan ritel untuk alat
kecantikan untuk hewan; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia;
layanan ritel untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan ritel untuk alat musik; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk aparatur veteriner; layanan ritel untuk artikel kedokteran hewan; layanan
ritel untuk artikel menjahit; layanan ritel untuk artikel olahraga; layanan ritel untuk artikel pembersih; layanan ritel untuk artikel
yang digunakan dengan tembakau; layanan ritel untuk bagasi; layanan ritel untuk bahan bakar; layanan ritel untuk bahan kimia
untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel untuk
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk bahan seni; layanan
ritel untuk bantal; layanan ritel untuk barang cetakan; layanan ritel untuk barang yang dipanggang; layanan ritel untuk barang-
barang untuk berkebun; layanan ritel untuk benang; layanan ritel untuk bir; layanan ritel untuk bor dan gergaji listrik; layanan
ritel untuk bromide (fotografi); layanan ritel untuk buku; layanan ritel untuk cokelat; layanan ritel untuk daging; layanan ritel
untuk dekorasi meriah; layanan ritel untuk ear phone; layanan ritel untuk es krim; layanan ritel untuk file musik yang dapat
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diunduh; layanan ritel untuk furnitur; layanan ritel untuk gantungan kunci [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif];
layanan ritel untuk instalasi sanitasi; layanan ritel untuk instrumen hewan; layanan ritel untuk instrumen horologis; layanan ritel
untuk instrumen medis; layanan ritel untuk jam tangan; layanan ritel untuk jam tangan pintar; layanan ritel untuk kacamata;
layanan ritel untuk kain; layanan ritel untuk kakao; layanan ritel untuk karya seni; layanan ritel untuk karya seni yang
disediakan oleh galeri seni; layanan ritel untuk kaus kaki; layanan ritel untuk kemeja; layanan ritel untuk kendaraan; layanan
ritel untuk komputer yang dapat dipakai; layanan ritel untuk konten yang direkam; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk
kopi  yang diproses; layanan ritel untuk mainan; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan
hewan peliharaan; layanan ritel untuk makanan laut; layanan ritel untuk manisan; layanan ritel untuk media elektronik musik
yang direkam sebelumnya; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan ritel untuk minuman beralkohol, kecuali bir;
layanan ritel untuk minuman non-alkohol; layanan ritel untuk muffler; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian
luar; layanan ritel untuk pakan ternak; layanan ritel untuk payung; layanan ritel untuk pelana; layanan ritel untuk pelumas;
layanan ritel untuk pemanas; layanan ritel untuk pencuci mulut; layanan ritel untuk penerangan; layanan ritel untuk penutup
dinding; layanan ritel untuk penutup lantai; layanan ritel untuk perabotan; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan
ritel untuk peralatan golf; layanan ritel untuk peralatan hortikultura; layanan ritel untuk peralatan konstruksi; layanan ritel untuk
peralatan makan; layanan ritel untuk peralatan masak; layanan ritel untuk peralatan medis; layanan ritel untuk peralatan
memasak makanan; layanan ritel untuk peralatan menyelam; layanan ritel untuk peralatan olahraga; layanan ritel untuk
peralatan pasokan air; layanan ritel untuk peralatan pemanas; layanan ritel untuk peralatan pembekuan; layanan ritel untuk
peralatan pemindahan tanah; layanan ritel untuk peralatan pendingin; layanan ritel untuk peralatan penyamakan matahari;
layanan ritel untuk peralatan persiapan makanan; layanan ritel untuk peralatan pertanian; layanan ritel untuk peralatan
sanitasi; layanan ritel untuk peralatan teknologi informasi; layanan ritel untuk peralatan terapi fisik; layanan ritel untuk
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk perangkat keras komputer; layanan ritel
untuk perangkat keras logam; layanan ritel untuk perangkat lunak komputer; layanan ritel untuk perangkat navigasi; layanan
ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk perhiasan; layanan ritel untuk perlengkapan mandi;
layanan ritel untuk permainan; layanan ritel untuk persediaan alat tulis; layanan ritel untuk persediaan pendidikan; layanan ritel
untuk persiapan diet; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan ritel untuk persiapan hewan dan artikel; layanan ritel
untuk persiapan membuat minuman; layanan ritel untuk persiapan membuat minuman beralkohol; layanan ritel untuk
persiapan pembersihan; layanan ritel untuk persiapan perawatan hewan; layanan ritel untuk persiapan pewangi; layanan ritel
untuk piringan hitam; layanan ritel untuk pisau dapur; layanan ritel untuk produk hortikultura; layanan ritel untuk produk kertas
sekali pakai; layanan ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah
direkam; layanan ritel untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel untuk sampah untuk hewan; layanan ritel
untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan ritel untuk senjata; layanan ritel untuk
sepatu; layanan ritel untuk smartphone; layanan ritel untuk sorbets; layanan ritel untuk stiker dan album stiker; layanan ritel
untuk suplemen makanan; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan ritel untuk teh; layanan ritel
untuk tembakau; layanan ritel untuk tempat tidur untuk hewan; layanan ritel untuk tutup kepala; layanan ritel untuk utas;
layanan ritel untuk yogurt beku; layanan ritel yaitu administrasi hadiah diskon dan program loyalitas untuk memungkinkan
peserta memperoleh hadiah diskon dan poin yang digunakan untuk pembelian berbagai barang konsumsi; layanan ritel yang
berhubungan dengan instrumen medis; layanan ritel yang berhubungan dengan peralatan medis; layanan ritel yang berkaitan
dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan alas kaki; layanan ritel yang berkaitan dengan alat bantu seks;
layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk
manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan alat musik; layanan ritel yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel kedokteran hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan
artikel menjahit; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel pembersih;
layanan ritel yang berkaitan dengan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan bagasi;
layanan ritel yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam
hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel yang berkaitan
dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan ritel
yang berkaitan dengan bahan seni; layanan ritel yang berkaitan dengan barang cetakan; layanan ritel yang berkaitan dengan
barang olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan barang yang dipanggang; layanan ritel yang berkaitan dengan barang-
barang teknik; layanan ritel yang berkaitan dengan barang-barang untuk berkebun; layanan ritel yang berkaitan dengan
benang; layanan ritel yang berkaitan dengan bir; layanan ritel yang berkaitan dengan buah; layanan ritel yang berkaitan
dengan bulu; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu tiruan; layanan ritel yang berkaitan dengan bunga; layanan ritel yang
berkaitan dengan cokelat; layanan ritel yang berkaitan dengan daging; layanan ritel yang berkaitan dengan dekorasi pesta;
layanan ritel yang berkaitan dengan es krim; layanan ritel yang berkaitan dengan file musik yang dapat diunduh; layanan ritel
yang berkaitan dengan furnitur; layanan ritel yang berkaitan dengan game; layanan ritel yang berkaitan dengan ikan; layanan
ritel yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan ritel yang
berkaitan dengan instrumen horologis; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan ritel yang berkaitan
dengan jam tangan pintar; layanan ritel yang berkaitan dengan kain; layanan ritel yang berkaitan dengan kakao; layanan ritel
yang berkaitan dengan karya seni; layanan ritel yang berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan
komputer yang dapat dipakai; layanan ritel yang berkaitan dengan konten yang direkam; layanan ritel yang berkaitan dengan
kopi; layanan ritel yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan laut; layanan ritel yang
berkaitan dengan makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan
dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan ritel yang
berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan pakan ternak; layanan ritel yang berkaitan dengan payung;
layanan ritel yang berkaitan dengan pelana; layanan ritel yang berkaitan dengan pelumas; layanan ritel yang berkaitan dengan
pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan ritel yang berkaitan dengan penutup dinding; layanan
ritel yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan ritel yang berkaitan dengan perabot; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan audiovisual; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan
dengan peralatan higienis untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan hortikultura; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan ritel yang berkaitan
dengan peralatan mandi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan masak; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
medis; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
menyelam; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pasokan
air; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pembekuan;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemindahan tanah; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pendingin;
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layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan persiapan
makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan sanitasi;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan ritel yang berkaitan
dengan perangkat keras logam; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan ritel yang berkaitan
dengan perangkat navigasi; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel yang
berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan permen; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan alat
tulis; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan pendidikan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan
ritel yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan hewan dan artikel;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk
membuat minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan ritel yang berkaitan
dengan pisau dapur; layanan ritel yang berkaitan dengan produk hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan produk
kertas sekali pakai; layanan ritel yang berkaitan dengan produk susu; layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko
makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan
sampah untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan senjata; layanan ritel yang berkaitan dengan smartphone; layanan
ritel yang berkaitan dengan sorbets; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; layanan ritel yang
berkaitan dengan suplemen makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan tas; layanan ritel yang berkaitan dengan teh;
layanan ritel yang berkaitan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan; layanan ritel
yang berkaitan dengan tutup kepala; layanan ritel yang berkaitan dengan utas; layanan ritel yang berkaitan dengan yogurt
beku; layanan ritel yang disediakan oleh musik dan toko kaset; layanan ritel yang disediakan oleh suku cadang mobil dan toko
aksesoris; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; layanan ritel yang disediakan oleh toko rumput, taman dan
pembibitan; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store
yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan sambutan telepon untuk
pihak ketiga; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan strategi komunikasi hubungan
masyarakat; layanan strategi komunikasi periklanan; layanan strategi merek; layanan tampilan merchandising bisnis; layanan
tata letak untuk tujuan periklanan; layanan telemarketing; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang
manajemen bisnis; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen proyek; layanan think tank
dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen strategis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan
ebook di bidang manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen
proyek; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen strategis; layanan toko grosir
dan eceran secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata (kacamata untuk melindungi mata atau
memperbaiki daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas
kaki; layanan toko grosir dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir menampilkan alas kaki; layanan toko grosir
menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir menampilkan alat higienis untuk manusia; layanan toko grosir menampilkan
alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir
menampilkan alat makan; layanan toko grosir menampilkan alat musik; layanan toko grosir menampilkan alat persiapan
makanan; layanan toko grosir menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir
menampilkan aparatur veteriner; layanan toko grosir menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir menampilkan artikel
menjahit; layanan toko grosir menampilkan artikel pembersih; layanan toko grosir menampilkan bahan bakar; layanan toko
grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir menampilkan
barang cetakan; layanan toko grosir menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir menampilkan bir;
layanan toko grosir menampilkan cokelat; layanan toko grosir menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir menampilkan
es krim; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko grosir menampilkan gula-gula; layanan toko grosir
menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir menampilkan instrumen hewan; layanan toko grosir menampilkan
instrumen horologis; layanan toko grosir menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko
grosir menampilkan kakao; layanan toko grosir menampilkan kendaraan; layanan toko grosir menampilkan komputer yang
dapat dikenakan; layanan toko grosir menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir menampilkan kopi; layanan toko
grosir menampilkan mainan; layanan toko grosir menampilkan makanan laut; layanan toko grosir menampilkan makanan
penutup; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk penggunaan eksklusif untuk olahraga dan pakaian
tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir menampilkan payung; layanan toko grosir
menampilkan pelana; layanan toko grosir menampilkan pelumas; layanan toko grosir menampilkan pemanas; layanan toko
grosir menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir menampilkan
penutup lantai; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko grosir menampilkan peralatan audiovisual; layanan
toko grosir menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir
menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir menampilkan
peralatan masak; layanan toko grosir menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir menampilkan peralatan memasak
makanan; layanan toko grosir menampilkan peralatan menyelam; layanan toko grosir menampilkan peralatan olahraga;
layanan toko grosir menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir menampilkan peralatan pemanas; layanan toko
grosir menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir
menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir
menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko grosir menampilkan
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras komputer;
layanan toko grosir menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir menampilkan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko grosir menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko grosir menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir menampilkan persiapan dan artikel kedokteran
hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir menampilkan persiapan dokter hewan; layanan
toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko
grosir menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan
toko grosir menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir
menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko
grosir menampilkan sediaan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir menampilkan senjata; layanan toko
grosir menampilkan sorbets; layanan toko grosir menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir menampilkan tas;
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layanan toko grosir menampilkan teh; layanan toko grosir menampilkan tembakau; layanan toko grosir menampilkan tempat
tidur untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir menampilkan utas; layanan toko grosir
menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir online dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang
menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang;
layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir
online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online
yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir
online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online
yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir
online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko
grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang
menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang
menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir online yang menampilkan konten yang direkam; layanan
toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online
yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online
yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko
grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko
grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir online yang menampilkan payung; layanan toko grosir
online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang
menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang
menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis
untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan
perangkat lunak komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko
grosir online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko grosir online yang menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online
yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
untuk membuat minuman; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol;
layanan toko grosir online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura;
layanan toko grosir online yang menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk
susu; layanan toko grosir online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang
menampilkan sadel; layanan toko grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan senjata; layanan toko grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang
menampilkan sorbets; layanan toko grosir online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang
menampilkan tas; layanan toko grosir online yang menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau;
layanan toko grosir online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup
kepala; layanan toko grosir online yang menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan
toko grosir yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko
grosir yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk
digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan
toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir yang menampilkan bahan
seni; layanan toko grosir yang menampilkan benang; layanan toko grosir yang menampilkan file musik yang dapat diunduh;
layanan toko grosir yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan toko
grosir yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir yang menampilkan minuman non-alkohol;
layanan toko grosir yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan;
layanan toko grosir yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat lunak

Halaman 856 dari 1015



komputer; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir yang menampilkan perlengkapan
mandi; layanan toko grosir yang menampilkan permainan; layanan toko grosir yang menampilkan produk hortikultura; layanan
toko grosir yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir yang menampilkan smartphone; layanan toko online yang
menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel  online
yang produk utamanya daging; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online
yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi
suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci,
tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol,
gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh
aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel di bidang kacamata, jam tangan, perangkat
lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan
digital, dan akselerometer; layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan
wanita; layanan toko ritel menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko ritel menampilkan alat musik; layanan toko ritel menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat
kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel menampilkan artikel menjahit;
layanan toko ritel menampilkan artikel pembersih; layanan toko ritel menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau;
layanan toko ritel menampilkan bagasi; layanan toko ritel menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel menampilkan
barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan barang-barang panggang; layanan toko ritel menampilkan benang; layanan
toko ritel menampilkan bir; layanan toko ritel menampilkan cokelat; layanan toko ritel menampilkan dekorasi meriah; layanan
toko ritel menampilkan es krim; layanan toko ritel menampilkan furnitur; layanan toko ritel menampilkan gula-gula; layanan
toko ritel menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel menampilkan instrumen hewan; layanan toko ritel menampilkan
instrumen horologis; layanan toko ritel menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel menampilkan jam tangan pintar;
layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel menampilkan kain; layanan toko ritel menampilkan kakao;
layanan toko ritel menampilkan karya seni; layanan toko ritel menampilkan kendaraan; layanan toko ritel menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel menampilkan
mainan; layanan toko ritel menampilkan makanan laut; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan
payung; layanan toko ritel menampilkan pelana; layanan toko ritel menampilkan pelumas; layanan toko ritel menampilkan
pemanas; layanan toko ritel menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel menampilkan penutup dinding; layanan toko ritel
menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel menampilkan perabotan; layanan toko ritel menampilkan peralatan audiovisual;
layanan toko ritel menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko
ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel menampilkan
peralatan masak; layanan toko ritel menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel menampilkan peralatan memasak
makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan menyelam; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko ritel menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel menampilkan peralatan veteriner;
layanan toko ritel menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan
perangkat keras komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel menampilkan perangkat
lunak komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel
menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel
menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian; layanan
toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel menampilkan produk
kertas sekali pakai; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel menampilkan
sampah untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan sandal; layanan toko ritel menampilkan senjata; layanan toko ritel
menampilkan sorbets; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko
ritel menampilkan tembakau; layanan toko ritel menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan tutup
kepala; layanan toko ritel menampilkan utas; layanan toko ritel menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel on-line
menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan artikel
menjahit; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bagasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bir; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan es krim; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan karya seni; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel on-line yang menampilkan manisan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan payung; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup
dinding; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel on-line yang menampilkan perabotan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan
higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan higienis untuk manusia; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
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ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pembekuan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan persediaan pendidikan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan
diet; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
persiapan pewangi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris;
layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan CCTV;
layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online dengan produk utamanya
daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel
online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur veteriner; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel olahraga; layanan
toko ritel online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online
yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang
menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko ritel online yang menampilkan benang; layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat; layanan toko ritel online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel
online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel
online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online
yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang
menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk
audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan
aksesorisnya; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang
menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya
yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan pelana; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan
permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan
persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko
ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas sekali pakai;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel online yang
menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang menampilkan
suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan
toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan toko ritel online
yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); layanan toko ritel untuk makanan dan
minuman; layanan toko ritel untuk nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; layanan toko ritel untuk sediaan
farmakologis untuk perawatan kulit; layanan toko ritel untuk tisu pembersih pra-dibasahi; layanan toko ritel yang menampilkan
artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan batu bara; layanan toko ritel yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan,
peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak
komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet
dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang menampilkan minuman
non-alkohol; layanan toko ritel yang menampilkan pakan ternak; layanan toko ritel yang menampilkan peralatan higienis untuk
hewan; layanan toko ritel yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko ritel yang menampilkan produk susu; layanan
toko ritel yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan jaringan komputer,
serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; layanan transkripsi
panggilan konferensi; layanan untuk analisa data besar (big data); layanan untuk menjual alas dudukan kloset dari tekstil;
layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan
waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan
waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan
manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan
bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan
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manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam
pengoperasian, pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; layanan
wawancara untuk perekrutan personil; layanan yang terdiri dari pendaftaran, transkripsi, komposisi, kompilasi atau
sistematisasi komunikasi tertulis dan pendaftaran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan
pengoperasian administrasi waralaba; layanan-layanan perekrutan tenaga kerja, layanan-layanan relokasi; management
kantor; manajemen Sumber Daya Manusia; manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen administrasi
outsourcing untuk perusahaan; manajemen administrasi rumah sakit; manajemen basis data; manajemen basis data
terkomputerisasi; manajemen biaya; manajemen biaya medis; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis;
manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing;
manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis apartemen; manajemen bisnis atas perlindungan lingkungan; manajemen
bisnis atlet profesional; manajemen bisnis bandara; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; manajemen
bisnis dan layanan konsultasi; manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis dan pemasaran
merek untuk bisnis dan individu; manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen bisnis di bidang
pembuatan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain; manajemen
bisnis diskotik; manajemen bisnis eceran on-line yang terkomputerisasi; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen
bisnis gerai ritel; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen
bisnis kamp musim panas; manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga;
manajemen bisnis outlet grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis
pemain musik; manajemen bisnis penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan;
manajemen bisnis perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen
bisnis praktik kedokteran hewan; manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen bisnis pusat
konferensi; manajemen bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit;
manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis
seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen
bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen bisnis untuk toko,
tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga,
masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor;
manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung
untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau
jasa-jasa; manajemen catatan bisnis; manajemen catatan keuangan; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan
administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan dengan permainan  golf; manajemen dan administrasi bisnis
kapal; manajemen dan administrasi proyek bisnis; manajemen dan kompilasi database terkomputerisasi; manajemen dan
operasi bisnis daur ulang; manajemen database terkomputerisasi; manajemen file bisnis; manajemen file bisnis
terkomputerisasi; manajemen file pajak; manajemen file pusat; manajemen file pusat terkomputerisasi; manajemen file
terkomputerisasi; manajemen hotel untuk orang lain; manajemen informasi bisnis; manajemen informasi bisnis, yaitu,
pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen informasi usaha,
yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik terkait analitik
usaha sehubungan dengan proses pembayaran, autentikasi dan pelacakan; manajemen kantor yang terkomputerisasi;
manajemen komersial; manajemen layanan pelanggan; manajemen logistik pengiriman barang; manajemen merek;
manajemen model bisnis; manajemen penjualan; manajemen penjualan real estat; manajemen persediaan; manajemen
persediaan di bidang bahan kimia; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan pemasok;
manajemen persediaan terkomputerisasi; manajemen personalia; manajemen proses bisnis dan konsultasi yang berkaitan
dengannya; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen pusat panggilan telepon untuk
orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen reputasi bisnis dan layanan peningkatan; manajemen risiko
bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; manajemen stok terkomputerisasi;
manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan pemula; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan
dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; manajemen usaha, yaitu,
majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; melacak dan memantau fluktuasi harga
bensin untuk orang lain untuk keperluan audit akun; melacak dan memantau konsumsi energi untuk orang lain untuk
keperluan audit akun; melakukan lelang; melakukan lelang virtual interaktif; melakukan pameran dagang; melakukan pameran
dagang di bidang mobil; melakukan penelitian dan studi pasar; melakukan penelitian dan studi pemasaran; melakukan
penelitian dan survei bisnis; melakukan penilaian bisnis; melakukan program penghargaan insentif karyawan; melakukan studi
di bidang hubungan masyarakat; melakukan studi kelayakan bisnis; melakukan studi kelayakan ekonomi; melakukan studi
kelayakan komersial; melakukan studi pasar; melakukan studi pasar dan analisis pasar; melakukan studi pasar yang
melibatkan jajak pendapat; melakukan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran dan analisis pasar; melakukan survei
bisnis; melakukan survei online; melakukan survei pasar; melakukan survei riset bisnis dan pasar; melakukan survei riset
manajemen bisnis online; melakukan survei riset pasar; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran
dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; melelang dan membalikkan layanan lelang; memantau laporan kredit
konsumen dan memberikan peringatan tentang segala perubahan di dalamnya untuk tujuan bisnis; memasarkan barang dan
jasa orang lain; memasarkan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; membantu dalam eksploitasi atau
pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan
konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan
stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; membantu dalam pengelolaan urusan bisnis atau fungsi
komersial dari perusahaan industri atau komersial; membantu orang lain dalam menyiapkan dan mengajukan aplikasi untuk
mendapatkan izin usaha; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran;
memberikan arahan pemasaran untuk industri real estat; memberikan bantuan administrasi ke apotek untuk mengelola
inventaris obat; memberikan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian peralatan pemrosesan data yaitu,
komputer, mesin tik, mesin teleks dan mesin kantor sejenis lainnya; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba;
memberikan bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis; memberikan bantuan dalam pengelolaan perusahaan industri atau
komersial; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam
kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen
bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam
kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan di
bidang organisasi bisnis; memberikan bantuan di bidang promosi bisnis; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam
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pendirian dan pengoperasian restoran; memberikan informasi bisnis dalam kesempatan kerja kepada orang yang
membutuhkan [layanan amal]; memberikan informasi bisnis dan pemasaran; memberikan informasi bisnis di bidang media
sosial; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan informasi bisnis di bidang
teknologi blockchain dan mata uang virtual; memberikan informasi bisnis gigi melalui situs web; memberikan informasi bisnis
melalui Internet; memberikan informasi bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi bisnis melalui situs
web; memberikan informasi bisnis untuk organisasi amal; memberikan informasi bisnis untuk organisasi kemanusiaan;
memberikan informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; memberikan
informasi dan saran komersial untuk konsumen; memberikan informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi di
bidang pemasaran; memberikan informasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; memberikan informasi direktori bisnis
melalui jaringan komputer global; memberikan informasi direktori telepon melalui jaringan komunikasi global; memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi ketenagakerjaan; memberikan informasi ketenagakerjaan kepada orang yang membutuhkan [layanan
amal]; memberikan informasi ketenagakerjaan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial kepada
konsumen; memberikan informasi komersial melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial yang berkaitan
dengan perusahaan; memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan di bidang manajemen perjalanan
dan industri perjalanan; memberikan informasi konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; memberikan informasi
melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil; memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan
informasi mengenai penjualan komersial dari perangkat lunak komputer; memberikan informasi pemasaran bisnis;
memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan informasi pengembangan bisnis dan saran kepada para
profesional keuangan; memberikan informasi perbandingan tarif hotel; memberikan informasi perekrutan melalui jaringan
komputer global; memberikan informasi produk konsumen; memberikan informasi produk konsumen melalui Internet;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan informasi produk konsumen yang
berkaitan dengan laptop; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan
informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk makanan atau minuman; memberikan informasi statistik untuk
tujuan bisnis atau komersial; memberikan informasi tentang analisis atau hasil untuk kecenderungan menonton program
televisi; memberikan informasi tentang mempromosikan dan menerbitkan prangko perdagangan; memberikan informasi
tentang penerbitan kupon distribusi; memberikan informasi tentang penggunaan kartu hadiah; memberikan informasi tentang
produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan informasi terkait dengan
perekrutan personel; memberikan informasi terkait layanan relokasi karyawan; memberikan informasi terkait perekrutan
tenaga kerja; memberikan informasi terkait persiapan pajak; memberikan informasi terkait persiapan pajak dan layanan
pengarsipan pajak; memberikan informasi untuk layanan iklan dan publisitas; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan
untuk tujuan iklan; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan kode diskon loyalitas
pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan
konsultasi pemasaran di bidang media sosial; memberikan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang
pertanian; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; memberikan saran bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan saran dan informasi bisnis
dan komersial; memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan manajemen aset cryptocurrency;
memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial; memberikan saran di bidang efisiensi
bisnis; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran produk konsumen; memberikan
saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan
laptop; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan saran yang berkaitan
dengan analisis kebiasaan pembelian konsumen; memberikan saran yang berkaitan dengan metode dan teknik penjualan;
memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; memberikan saran yang berkaitan dengan
pemasaran produk kimia; memelihara catatan dan file medis pasien; memelihara catatan dan file riwayat medis pribadi;
memelihara daftar breed ternak; memelihara daftar memorabilia olahraga dan karya seni; memelihara daftar penilai kejuruan
profesional; memelihara daftar ras anjing; memelihara file dan catatan mengenai kondisi medis individu; memelihara pendaftar
teknisi kedirgantaraan bersertifikat; memelihara registrasi profesional teknis medis bersertifikat; memelihara registri informasi;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan layanan dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; memperbarui dan memelihara informasi dalam pendaftar;
memperbarui materi iklan; mempersiapkan penggajian; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat
perbelanjaan komprehensif secara online; mempromosikan barang dan jasa gigi orang lain; mempromosikan barang dan jasa
lainnya melalui penawaran diskon ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan komunikasi elektronik daring; mempromosikan
barang dan jasa orang lain; mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui kupon, diskon, iklan, penghargaan dan
insentif yang dihasilkan sehubungan dengan
penggunaan kartu kredit dan debit, tautan
elektronik ke situs web pedagang dan pengecer; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan
video di internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; mempromosikan barang dan jasa
orang lain dengan membagikan kupon, kartu perdagangan dan kartu keanggotaan; mempromosikan barang dan jasa orang
lain dengan mendistribusikan materi iklan melalui berbagai metode; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kegiatan olahraga; mempromosikan barang dan jasa
orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kompetisi olahraga; mempromosikan
barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan program
penghargaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan menempatkan iklan di majalah elektronik;
mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui Internet dan
jaringan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi skema insentif penjualan dan promosi
yang melibatkan perangko perdagangan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui infomersial; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan
komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer global; mempromosikan
barang dan jasa orang lain melalui program kartu diskon; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui program
pelanggan pilihan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui skema kartu loyalitas imbalan; mempromosikan barang
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dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan
melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya;
mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online
melalui situs web; mempromosikan karya seni orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan kepentingan bisnis para profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan bisnis pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis akuntan profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis analis keuangan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis dari serikat kredit yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis investor yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari
industri kapal pesiar yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dari industri kimia yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional dari industri ortopedi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri rekaman
musik yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis pemilik merek dagang yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis perencana acara khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman pertunjukan yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman visual yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis tim sepak bola yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial seniman yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang
peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen
bisnis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran publik di bidang
manajemen strategis; mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan penggunaan energi dari turbin angin untuk pertanian; mempromosikan penggunaan energi surya untuk
pertanian; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan menebus poin pembelian dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan
poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara promosi;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui bahan cetak; mempromosikan penjualan barang dan jasa
orang lain melalui kontes dan program pemberian insentif; mempromosikan penjualan barang-barang mode melalui artikel
promosi di majalah; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mempromosikan
penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain;
mempromosikan serangkaian film untuk orang lain; mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya.; memproses dokumen registrasi garansi untuk orang lain; memproses
pertanyaan telepon tentang barang dan jasa yang diiklankan; memproses, dan mengoperasikan informasi dalam pendaftar;
memulai panggilan telepon untuk orang lain; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen bisnis;
memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen proyek; memverifikasi dan memantau kredensial
individu di bidang manajemen strategis; menampilkan iklan untuk orang lain; menangani amplop; mencari data dalam berkas
komputer untuk pihak lain; mencocokkan sukarelawan terampil dengan organisasi nirlaba; menempatkan iklan untuk orang
lain; menerbitkan dan memperbarui teks iklan; mengadakan acara bisnis; mengadakan pameran dagang untuk profesional
industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur berlangganan media untuk pihak lain, menjual
musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan
melakukan acara penjualan untuk orang lain dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial; mengatur dan melakukan acara
penjualan untuk ternak; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan acara promosi; mengatur dan
melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan lelang; mengatur dan melakukan lelang Internet;
mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui komputer dan jaringan telekomunikasi; mengatur dan
melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui telepon seluler; mengatur dan melakukan lelang real estat; mengatur dan
melakukan lelang telepon; mengatur dan melakukan lelang telepon dan televisi; mengatur dan melakukan lelang televisi;
mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran pameran
dagang; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan melakukan
pasar loak; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan
interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur
dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk
tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur
dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur iklan di bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk
pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan
barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang
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lain, untuk penyediaan layanan; mengatur langganan ke buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke buku untuk
orang lain; mengatur langganan ke buku, surat kabar atau komik; mengatur langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku
komik untuk orang lain; mengatur langganan ke jurnal elektronik untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan Internet
untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telekomunikasi untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan
telematika, telepon atau komputer untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telepon untuk orang lain; mengatur
langganan ke media informasi untuk orang lain; mengatur langganan ke paket informasi untuk orang lain; mengatur langganan
ke paket media untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online untuk orang lain; mengatur langganan ke saluran
televisi untuk orang lain; mengatur langganan koran untuk orang lain; mengatur langganan koran, majalah dan buku untuk
orang lain dan menyediakan informasi yang berhubungan dengannya; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain,
untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk  jasa telekomunikasi untuk orang lain; mengatur
langganan publikasi untuk orang lain; mengatur langganan surat kabar, majalah dan buku untuk pihak lain dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; mengatur langganan untuk publikasi orang lain; mengatur langganan untuk ulasan untuk
orang lain; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur
pelelangan; mengatur pembelian kolektif; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam
energi yang dapat diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi
komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengatur transaksi perdagangan dan kontrak komersial; mengatur transaksi
perdagangan online; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan
acara-acara untuk tujuan bisnis; mengaudit tingkat utilitas untuk orang lain; mengelola komputerisasi data; mengembangkan
dan mengoordinasikan proyek sukarela untuk organisasi amal; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; mengetik;
mengetik informasi ke komputer; mengetik singkat; mengevaluasi dampak iklan pada audiens; menghimpun basis data
kompouter untuk mengirimkan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi dan informasi keuangan; mengiklankan
barang dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari; mengoperasikan pasar online untuk penjual dan
pembeli barang dan jasa perawatan gigi; mengoperasikan platform belanja komparatif online untuk vendor barang dan jasa
gigi; mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir
dan melakukan bursa kerja; mengorganisir dan melakukan lelang amal untuk tujuan penggalangan dana amal; mengorganisir
dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran
dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan program sukarela untuk
organisasi amal; mengorganisir dan melakukan proyek layanan masyarakat untuk organisasi amal; mengumpulkan pilihan
penyedia layanan agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan memilih layanan ini dari situs web; menjawab
telepon untuk pelanggan yang tidak tersedia; menulis curriculum vitae untuk orang lain; menulis resume untuk orang lain;
menyalin dokumen; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas panti jompo untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
penitipan anak untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen
fasilitas perumahan; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas
perumahan untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan
pengelolaan fasilitas perumahan untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan
waralaba; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan dan
menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; menyediakan dan menyewakan ruang iklan di
internet; menyediakan database komputer online dan database online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan
direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan
sosial lainnya; menyediakan direktori informasi komersial on-line di Internet; menyediakan dokumentasi transportasi untuk
orang lain [layanan administrasi]; menyediakan dukungan memulai manajemen bisnis untuk bisnis lain; menyediakan fasilitas
online untuk live streaming video dari acara-acara promosi; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual
dengan pembeli; menyediakan fasilitas online yang menampilkan komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia
layanan, dan sumber daya lainnya; menyediakan informasi bisnis kepada pengusaha-pengusaha melalui jaringan-jaringan
komunikasi-komunikasi elektronik dan seluler; menyediakan informasi bisnis melalui sebuah basis data yang dapat dicari dan
melalui jaringan komputer global; menyediakan informasi direktori bisnis untuk kemudahan transaksi bisnis untuk pihak ketiga
melalui situs web; menyediakan informasi direktori komersial melalui Internet; menyediakan informasi gigi di bidang e-
commerce; menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam bentuk artikel komentar serta presentasi audio dan
video untuk wirausahawan dan investor di bidang bisnis; menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam
presentas-presentasii kepada para pengusaha, semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi penjualan
barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi perbelanjaan; menyediakan informasi
tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang manajemen
penjualan; menyediakan informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk
atau menyediakan jasa; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan informasi tentang toko yang
dapat menggunakan kupon (termasuk kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari layanan uang elektronik; menyediakan
informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan
kantor; menyediakan jasa intelijen bisnis; menyediakan jasa manajemen data dan pencatatan untuk bisnis dan pemberi kerja;
menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan jasa pemrosesan data untuk bisnis dan pemberi
kerja; menyediakan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan layanan administrasi kursus akademik
untuk institusi akademik; menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang berkaitan dengan pendaftaran kursus
online; menyediakan layanan berlangganan musik online; menyediakan layanan direktori informasi bisnis, melalui jaringan
komputer global; menyediakan layanan informasi direktori komersial online; menyediakan layanan konsultasi bisnis di bidang
perjalanan bisnis untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang disesuaikan untuk manajemen perjalanan
dan pengeluaran biaya klien, yaitu, sumber pemasok udara (penerbangan) dan hotel strategis (strategic air and hotel supplier
sourcing), pemesanan perjalanan elektronik, manajemen dan penggantian pengeluaran biaya, manajemen pertemuan/rapat
dan layanan konsultasi terkait perjalanan bisnis lainnya; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam
melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial;
menyediakan layanan konsultasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; menyediakan layanan lelang online;
menyediakan layanan manajemen sumber daya manusia dan perekrutan untuk orang lain; menyediakan layanan penelitian
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kuesioner dan informasi tentang hasil penelitian kuesioner; menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional untuk
bisnis komersial; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi amal; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi
kemanusiaan; menyediakan panduan iklan online yang dapat dicari; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual
barang dan/atau jasa; menyediakan peringkat pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; menyediakan persiapan
pajak gaji elektronik; menyediakan program kontes dan penghargaan insentif yang dirancang untuk mengenali, memberi
penghargaan dan mendorong individu dan kelompok yang terlibat dalam pengembangan diri, pemenuhan diri, amal,
kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan serta berbagi
produk kerja kreatif; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial; menyediakan program loyalitas
pelanggan untuk tujuan periklanan; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan program
penghargaan insentif pelanggan; menyediakan prospek penjualan untuk industri real estat; menyediakan ruang iklan untuk
pihak lain di Internet; menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan
barang dan jasa; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan
memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; menyediakan staf pendukung kantor sementara; menyelenggarakan
pameran dagang virtual secara online; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan
perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran
dagang dan/atau pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang;
menyewakan waktu iklan di media komunikasi; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; menyiapkan
dan menempatkan iklan luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan untuk orang lain; menyiapkan dan
mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan
komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan komersial; menyortir dan menyunting
informasi dalam basis data komputer; menyusun dan memberikan informasi statistik untuk keperluan bisnis atau komersial;
menyusun dan menganalisis informasi dan data pelanggan di bidang pemasaran yaitu data manajemen hubungan pelanggan
CRM; menyusun data dalam database komputer; menyusun indeks informasi menggunakan teknologi blockchain; menyusun
indeks informasi untuk tujuan komersial atau iklan; menyusun laporan akun; merchandising produk untuk orang lain;
minimarket; model layanan agen perekrutan; nasehat manajemen; nasihat yang berhubungan dengan manajemen bisnis dan
pengoperasian klub kebugaran dan kesehatan; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga; negosiasi
dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga melalui sistem telekomunikasi; negosiasi kontrak bisnis untuk orang
lain; negosiasi kontrak dengan pembayar perawatan kesehatan; negosiasi kontrak iklan; negosiasi kontrak mengenai jual beli
barang daur ulang dan barang bekas; negosiasi kontrak mengenai jual beli barang melalui pusat perbelanjaan di situs web;
negosiasi kontrak yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang; negosiasi transaksi komersial untuk seniman
pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; online manpower recruitment and outsourcing; operasional bisnis pusat
perbelanjaan dan mal perbelanjaan; optimasi situs web; optimisasi mesin pencari untuk promosi penjualan; order melalui
surat; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; organisasi acara periklanan; organisasi acara,
pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; organisasi bisnis dan / atau jasa
konsultasi operasional berdasarkan analisis data; organisasi bisnis dan administrasi armada transportasi; organisasi bisnis
dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; organisasi dan manajemen program insentif; organisasi dan
manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan khusus terkait dengan
rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok
elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik; organisasi dan manajemen program pembeli yang
sering insentif; organisasi dan manajemen skema loyalitas kartu diskon; organisasi dan melakukan presentasi produk;
organisasi kompetisi untuk keperluan periklanan atau usaha; organisasi lelang Internet; organisasi pameran bunga dan
tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial
atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan komersial atau
iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran seni untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
organisasi pengundian hadiah untuk tujuan iklan; organisasi peragaan busana untuk tujuan komersial; organisasi peragaan
busana untuk tujuan promosi; organisasi program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; organisasi
skema loyalitas dan insentif; organisasi skema loyalitas pelanggan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas
dan skema insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi; organisasi, operasi dan
pengawasan skema loyalitas dan insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas pelanggan; orientasi merek;
outlet toko ritel yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk
melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata
pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar
matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; pameran
dagang; pekerjaan dan layanan informasi ketenagakerjaan; pekerjaan kantor secara umum tentang pengelolaan klaim uang
oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain; pelacakan volume penjualan
untuk orang lain; pelaksana studi pemasaran; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran dagang yang terkait
dengan kosmetik; pelelangan; pelelangan kendaraan; pelelangan online; pelelangan properti; pemantauan efektivitas
periklanan; pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran; pemasaran acara;
pemasaran afiliasi; pemasaran bangunan yang kosong; pemasaran basis data; pemasaran dalam rangka penerbitan
perangkat lunak; pemasaran di bidang jasa medis; pemasaran internet; pemasaran kata-kata melalui mulut; pemasaran
kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; pemasaran langsung; pemasaran layanan ritel pihak lain melalui
situs jaringan online; pemasaran media sosial; pemasaran melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya, dan melalui
internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token),  voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pemasaran online; pemasaran produk; pemasaran promosi; pemasaran real estat;
pemasaran rujukan; pemasaran toko; pemasaran yang ditargetkan; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pemasaran,
studi pasar dan analisis pasar; pembacaan meter air untuk tujuan penagihan; pembacaan meter gas untuk tujuan penagihan;
pembacaan meter listrik untuk tujuan penagihan; pembacaan meter utilitas untuk tujuan penagihan; pembaharuan dan
pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain; pemberian dan pengelolaan
kartu keanggotaan penghargaan loyalitas; pemberian informasi bisnis mengenai penggunaan listrik; pemberian informasi
kepada konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu,
peringkat dan ulasan restoran; pemberian informasi mengenai administrasi bisnis; pemberian informasi mengenai administrasi
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dan penyelenggaraan di bidang program penghargaan loyalitas; pemberian informasi mengenai administrasi program
penghargaan loyalitas dengan kupon dagang; pemberian informasi mengenai jasa intermediasi yang berkaitan dengan
periklanan; pemberian informasi mengenai jasa keagenan yang berkaitan dengan periklanan; pemberian informasi mengenai
jasa kesekretarisan dan jasa konsultasi di bidang jasa kesekretarisan; pemberian informasi mengenai jasa konsultasi di bidang
periklanan; pemberian informasi mengenai jasa konsultasi di bidang program penghargaan loyalitas; pemberian informasi
mengenai konsultasi administrasi bisnis; pemberian informasi mengenai konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi
kecerdasan buatan; pemberian informasi mengenai manajemen bisnis dan ekonomi; pemberian informasi mengenai
pelanggan; pemberian informasi mengenai penelitian dan analisis efektivitas periklanan; pemberian informasi mengenai
penyelidikan pertanyaan tentang bisnis; pemberian informasi mengenai promosi barang dan jasa pihak lain melalui skema
insentif promosi yang melibatkan perangko dagang; pemberian informasi peringkat konsumen yang terkait dengan produk dan
produsen produk; pembuatan dan pembaruan materi iklan; pembuatan materi iklan; pembukuan; pembukuan untuk transfer
dana elektronik; pemeriksaan pajak; pemesanan layanan daring terkomputerisasi untuk barang umum dan barang konsumsi
umum; pemesanan layanan jasa daring terkomputerisasi untuk pihak lain dari barang umum dan barang konsumsi umum;
pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pemrosesan
administratif klaim garansi; pemrosesan administratif pesanan pembelian dalam kerangka layanan yang disediakan oleh
perusahaan mail-order; pemrosesan dan administrasi penggajian; pemrosesan data dan manajemen file; pemrosesan data
elektronik; pemrosesan data otomatis; pemrosesan data terkomputerisasi; pemrosesan pesanan administratif; pemrosesan
pesanan elektronik; pemrosesan pesanan pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; penagihan; penagihan
dan layanan penagihan yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; penahanan biaya;
penasihat bisnis dan layanan informasi; penataan etalase toko; penawaran lelang online untuk orang lain; penayangan iklan
(ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian dan pemilihan layanan eksekutif;
pencarian data dalam file komputer untuk orang lain; pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database
melalui komputer; pencarian sponsor; pencarian sponsor untuk kompetisi berkuda; penciptaan merek; pendaftaran komunikasi
tertulis dan data; pendaftaran pengembalian kunci; penelitian bisnis; penelitian bisnis profesional; penelitian dan analisis
bisnis; penelitian dan analisis di bidang manipulasi pasar; penelitian dan analisis efektivitas periklanan; penelitian dan evaluasi
bisnis; penelitian dan survei bisnis; penelitian di bidang manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang
manajemen proyek, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis;
penelitian konsumen; penelitian pemasaran; penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis
preferensi konsumen; penelitian periklanan; penelitian untuk tujuan bisnis; penelusuran dari barang dan jasa dari pihak lain
melalui sistem on-line komputer; penempatan dan rekrutmen personel; penempatan karir; penempatan kerja; penempatan
kerja dan personel; penempatan pegawai; penempatan pegawai sementara; penempatan produk cetakan dalam amplop (surat
langsung); penempatan staf; penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon
elektronik) untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk
ditukar dengan barang atau jasa; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan teks iklan; penerbitan, kliring dan pengelolaan
kartu poin; penerbitan, pembayaran dan pengelolaan kartu poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa;
penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau
menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin (termasuk poin
elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian
barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan penyediaan informasi terkait
dengannya; penerbitan, penukaran, dan pengelolaan kartu hadiah royalti akumulatif; penerbitan, perantara penerbitan dan
kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; penetapan biaya siklus hidup; pengadaan jasa untuk keperluan lain
(pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk
bisnis orang lain); pengadaan kontrak untuk orang lain; pengadaan kontrak untuk orang lain yang berkaitan dengan penjualan
barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan jasa; pengajuan dan pelaporan setoran pajak; pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; pengarsipan dokumen atau
pita magnetik [fungsi kantor]; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan
komersial; pengaturan dan penyajian iklan; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi komersial, perdagangan dan bisnis,
pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial
atau periklanan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi; pengaturan peragaan busana untuk tujuan promosi;
pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan
transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengaturan,
pengerjaan, promosi dan pengawasan skema loyalitas pelanggan; pengaturan, pengoperasian dan pengawasan skema
loyalitas, skema insentif, skema insentif promosi dan penjualan; pengawasan manajemen bisnis; pengawasan persediaan;
pengecer toko serba ada; pengeceran dari barang (dalam arti apapun); pengeditan teks publikasi; pengelolaan akun
penjualan; pengelolaan bisnis kompleks kolam renang; pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan data
informasi kesehatan untuk pengguna komputer; pengelolaan file yang terkomputerisasi; pengelolaan file yang terkomputerisasi
oleh output dari data yang disimpan secara elektronik; pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan hubungan pelanggan
yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan
pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengelolaan iklan banner berbayar;
pengelolaan laporan bisnis; pengelolaan periklanan; pengelolaan program insentif hotel untuk orang lain; pengelolaan resiko
bisnis; pengembangan artikel iklan; pengembangan bisnis; pengembangan dan implementasi strategi pemasaran untuk orang
lain; pengembangan kampanye komunikasi di bidang hubungan masyarakat; pengembangan kampanye promosi;
pengembangan konsep periklanan dan pemasaran; pengembangan proses untuk analisis dan implementasi rencana strategi
dan proyek manajemen; pengembangan strategi bisnis; pengembangan strategi dan konsep pemasaran; pengembangan
strategi komunikasi di bidang hubungan masyarakat; penghimpunan/ penerimaan/ penyimpanan dan penyediaan data
informasi bisnis yang terkomputerisasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail
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advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang
lain; pengindeksan web untuk tujuan komersial; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan web untuk
tujuan periklanan; pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga;
pengolah kata; pengolah kata terkomputerisasi; pengolahan data; pengolahan kata; pengoperasian usaha situs komunitas di
Internet; pengoptimalan lalu lintas situs web; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk
tujuan komersial dan periklanan; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengujian
kepribadian untuk keperluan rekrutmen; pengujian kepribadian untuk pemilihan personel; pengujian merek; pengujian
psikometri untuk pemilihan personil; pengujian untuk menentukan keterampilan kerja; pengujian untuk menentukan
kompetensi kerja; pengujian untuk menentukan kompetensi profesional; pengumpulan dan analisa data dan statistik riset
pasar; pengumpulan data dan analisis statistikal; pengumpulan data untuk studi pasar; pengumpulan informasi berkaitan
dengan analisis pasar; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan informasi melalui database komputer;
pengumpulan informasi riset pasar; pengumpulan informasi untuk studi pasar; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; pengumpulan, kompilasi sistematisasi informasi ke dalam database komputer;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan dalam database komputer;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan
komersial atau periklanan; penilaian bisnis; penilaian risiko bisnis; penjawab telepon; penjualan alat jahit, yaitu, jarum jahit,
benang, penggaris untuk pola, buku skizze untuk menggambar design secara eceran; penjualan busana muslim melalui
internet / online; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam;
penjualan eceran dan grosir sampo; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan eceran kendaraan
bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan hijab melalui internet / online; penjualan lagu secara digital melalui
jaringan online; penjualan lukisan; penjualan ritel dan grosir busa pencuci wajah; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan
ritel dan grosir parfum; penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penjualan ritel dan grosir produk kebersihan;
penjualan ritel dan grosir sampo; penjualan seprei, bedcover,  sarung bantal & guling,  handuk, selimut, dan barang-barang
tekstil  melalui internet / online; penjualan spareparts kendaraan bermotor; penjualan telepon seluler baik secara online
maupun secara langsung; penulisan kolom publisitas; penulisan skrip untuk tujuan periklanan; penulisan teks publisitas;
penulisan teks publisitas dan iklan; penyajian barang-barang untuk keperluan retail; penyalinan dokumen; penyaluran contoh-
contoh produk untuk pihak lain; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas
bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam
dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut;
penyatuan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web
dalam jaringan komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa
diskon iklan; penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk
digunakan sebagai laman web pada internet; penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran, brosur,
selebaran, dan sampel]; penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran
iklan melalui jaringan komunikasi on-line; penyebaran iklan untuk orang lain; penyebaran iklan untuk orang lain melalui
Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyebaran iklan untuk pihak lain
melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional dan lokal; penyebaran informasi bisnis
barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; penyebaran informasi bisnis dan komersil; penyebaran
materi iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan]; penyebaran materi iklan dan promosi; penyebaran materi iklan melalui
pos; penyebaran materi iklan secara online; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi
pemasaran; penyedia informasi statistik; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya
manusia dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan
pusat kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan
laporan; penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan
bantuan bisnis operasional untuk perusahaan; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barang-
barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan dan penyewaan materi publikasi; penyediaan dan
penyewaan ruang iklan; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan materi publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan
dan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan penyewaan ruang iklan luar
ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet; penyediaan direktori informasi komersil secara online
melalui internet; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual barang dan
jasa; penyediaan fasilitas penggunaan peralatan dan mesin kantor; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan
informasi barang atau produk seperti gadget dan elektronik untuk dapat diakses konsumen bertujuan untuk komersial;
penyediaan informasi bisnis; penyediaan informasi bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di atas disediakan online
dari jaringan komputer global, internet atau komputer database; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan
informasi bisnis tentang artikel surat kabar; penyediaan informasi bisnis terkait dengan pariwisata; penyediaan informasi dan
layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan
informasi di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang manajemen proyek;
penyediaan informasi di bidang manajemen strategis; penyediaan informasi komersial; penyediaan informasi komersial dari
database online; penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan
produk konsumen melalui jaringan komunikasi  komputer; penyediaan informasi konsumen untuk orang lain tentang
transportasi, perjalanan dan penginapan, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan informasi
global; penyediaan informasi kontak bisnis antara pembeli dan penjual instrumen keuangan dalam bentuk menghubungkan
pembeli dan penjual aset keuangan; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis melalui Internet; penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi mengenai artikel surat
kabar, majalah atau buku melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan
informasi mengenai penjualan barang daur ulang dan barang bekas; penyediaan informasi mengenai penjualan dan urutan
penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan komersial; penyediaan informasi
mengenai penjualan produk; penyediaan informasi pada penjualan komoditi; penyediaan informasi penjualan, bisnis,
periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi perdagangan komersial
dari database online; penyediaan informasi perdagangan luar negeri; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial; penyediaan informasi riset pasar; penyediaan informasi statistik bisnis; penyediaan informasi tentang dunia Kerja,
Bisnis melalui situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan kupon diskon (termasuk kupon elektronik); penyediaan
informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
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promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi terkait penjualan barang dagangan dan peringkat
penjualan; penyediaan informasi usaha pada penyediaan dari jasa; penyediaan informasi yang berhubungan dengan harga
dan penjual produk; penyediaan informasi yang berkaitan dengan studi pasar; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan
penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa penelitian pasar dan informasi; penyediaan jasa penjualan
eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa perbandingan harga online; penyediaan jasa
publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos
yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan
untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang
berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan
perawatan, tempat untuk membawa,  buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat
pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan konten teks,
data, gambar, audio, video, dan multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar,
melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan
laporan pemasaran; penyediaan laporan usaha untuk orang lain terkait penjualan produk dan jasa orang lain; penyediaan
layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak; penyediaan layanan
riset dan informasi pasar; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar
daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang
dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dioksida dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi.;
penyediaan pasar online untuk penjual barang
dan/atau jasa; penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa;
penyediaan ruang iklan; penyediaan ruang iklan dalam majalah; penyediaan ruang iklan dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; penyediaan ruang iklan di jaringan komputer global; penyediaan ruang iklan di majalah; penyediaan
ruang iklan di majalah, surat kabar dan majalah; penyediaan ruang iklan di media elektronik; penyediaan ruang iklan di surat
kabar; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang iklan, waktu dan media, yaitu,
penyewaan ruang iklan dan waktu iklan di media komunikasi; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk
mengiklankan barang dan jasa; penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang
menampilkan barang-barang dan jasa-jasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyediaan tempat pasar online
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi
pengguna di hotel dan akomodasi sementara lainnya untuk daftar keperluan komersil melalui situs web; penyediaan voucher-
voucher belanja untuk kepentingan promosi; penyeleksi barang-barang dan usaha memperoleh barang-barang untuk individu
dan bisnis; penyelenggaraan acara untuk tujuan komersial/promosi dan publisitas; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan dan
pemberian informasi mengenai peringkat konsumen yang terkait dengan produk dan produsen produk; penyelenggaraan
pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk
keperluan bisnis dan promosi; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
komersial; penyelenggaraan riset pasar; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan; penyelenggaraan
survei riset pemasaran; penyelidikan bisnis, evaluasi, penilaian ahli, informasi dan penelitian; penyelidikan dan penyelidikan
bisnis; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan informasi mengenai sistem stempel perdagangan,
kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus; penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan
terbaru; produk merchandising; yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; jasa-jasa
promosi yaitu distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek bernilai, stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler dan
peralatan seluler lainnya dan internet; layanan agen informasi komersial; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan
melalui media sosial; layanan pemrosesan data online; layanan pengaturan dan pelaksanaan pemberian program hadiah
insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan;
memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan
periklanan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui skema kartu loyalitas imbalan; pemasaran media sosial; pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; penerbitan,
penukaran, dan pengelolaan kartu hadiah royalti akumulatif; pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa
untuk bisnis orang lain); pengoptimalan lalu lintas situs web; pengumpulan informasi melalui database komputer; penulisan
teks publisitas; penyebaran bahan iklan; penyediaan informasi tentang penerbitan kupon diskon (termasuk kupon elektronik);
penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan voucher-voucher belanja
untuk kepentingan promosi; penyewaan ruang iklan; promosi penjualan (untuk orang lain); publikasi naskah publisitas/iklan;
publikasi teks publikasi; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu
hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan telepon dan / atau komputer
online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 23:27:01
540   EtiketDID2022085645

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Matahari 8-12th Floor, Jl. Bulevar Palem Raya No. 7, Lippo Village,
Tangerang 15811, Indonesia, Kabupaten Tangerang, Banten

PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK

Halaman 866 dari 1015



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===ASKOT; Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan

pada jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal
selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Alat penutup telinga; Ampu (Tutup Kepala); Anklet [kaus kaki];
Atasan sebagai pakaian; BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos
kaki; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat
kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak;
Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Hangat; alas kaki; ikat pinggang
[pakaian]; kaos; kemeja; pakaian; penutup kepala; sepatu; topi; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju
hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan
pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Baklak; Balaclava; Bandana anak-
anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Bantalan
penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Barang-barang
pakaian olahraga; Baru (Rompi); Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Bedong; Blues; Blus jumbo
(pakaian); Bodysuit; Bra yoga; Bretel [suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana Care Cine; Busana
Muslim; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab,
pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Caping; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana;
Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk
traveling; Celana jeans; Celana joging; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana ketat yoga; Celana korduroi;
Celana olahraga; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana panjang
longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana
pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana pendek untuk
berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin; Cimata (Pakaian
Adat); Color; Cukin; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur;
Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Dungaree; Espadrilles; Flashes (pakaian); G-string; Gamis pria;
Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Gesper; Girdle sebagai pakaian dasar; Gurita (Korset); Hande-Hande (Ulos
Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala (pakaian);
Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Iket; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket
bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket
tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis;
Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket windbreaker; Jaket wol;
Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen Serebet; Jas anak-anak;
Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi berkerudung; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Jube; Jumpsuit untuk
anak-anak; Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian;
Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kancut; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos
kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola
Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki setinggi lutut; Kaus pakaian; Kebaya;
Kelom; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerah polo; Keredong; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket;
Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan;
Kopiah; Kostum Halloween dan kostum topeng; Kostum untuk digunakan dalam industri hiburan; Syal; kostum untuk
digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; pakaian renang;
pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sarung tangan; Kostum untuk digunakan dalam
industri hiburan; Kulit bagian atas sepatu; Kulot; Kun (Rok Bagian Bawah); Kutang nenek; Lambak (Sarung); Lang Leang;
Lapisan-lapisan; Legging yang dilapisi lilin; Legging yoga; Lis untuk alas kaki; Liskol; List untuk alas kaki; Manset untuk lengan
kemejas (pakaian); Mantel; Mantel kulit panjang; Mantel tahan dingin; Mantel wol; Mantel yang dilapisi lilin; Mantel yang
terbuat dari bahan berlapis; Masker penutup mata untuk tidur; Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian);
Masker wajah [busana pakaian]; Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Mukena; Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Oto
sepakbola Amerika; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian
Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga;
Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian
Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam
air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek,
pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi;
Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan
panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi,
beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan
kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas
(bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan
anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian joging; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk
perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah;
Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga;
Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air;
Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training;
Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga
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kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang
dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh
pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala;
Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas
kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus,
rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan;
Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai
pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam,
pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga,
dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet
pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan,
pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan,
kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana
panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur;
Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari
kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana
pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju
tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini,
tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian,
yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets
basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey,
celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan,
atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi
bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah
mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi
renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk
pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pashmina; Peci; Pelindung kaki (dilapisi lilin); Pelindung mata sebagai tutup
kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian);
Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos
kaki; Penghangat badan yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat dari bahan berlapis; Penghangat kaki; Penghangat
telinga; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup
kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Penutup telinga; Penyerap yang dikenakan
di leher; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam
untuk alas kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pici (Kopiah); Pici Akar Bahar; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pita
penahan keringat saat berolahraga; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rias Gede; Rok Jeans; Rok Luar;
Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Romper; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat
dari bahan berlapis; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking; Sadariah (Oakaian
Adat Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung batik; Sarung pelekat;
Sarung printing; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan
dalam berjari; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan
tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun
tradisional; Selempang; Selempang pastor; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut; Selubung kaki; Sepatu
Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut
dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga
atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet
yang tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat Pinggang); Setelan pakaian main;
Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Soder (Selendang Tari); Sol bagian dalam; Sol karet;
Sol sepatu; Songkok (Peci); Songkok Bodor; Stoking; Surban; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater
berkerah tinggi tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; Sweater lengan panjang tanpa kancing yang dimasukkan
melalui kepala; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Sweater tanpa lengan tanpa kancing yang
dimasukkan melalui kepala; Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal Serbaguna; Syal
penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt;
T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek;
T-shirt printing; T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat
penutup kaki; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Taloe Ki Ieng
Patah Sikureueng (Tali Pinggang); Tatakan air liur dari kain; Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup Kepala);
Teralai Betawi (Penutup Dada Berupa Kain Bertahta Emas); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris
Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi
pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin;
Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung
kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo (pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi
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listrik; Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus
untuk olahraga; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk
bersepeda yang memiliki perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk
anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan
wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk
olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu,
sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu
keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu;
alb; artikel pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; ascots; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan [pakaian];
atasan [pakaian] rugby; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung;
atasan berleher tinggi; atasan bersalin; atasan dan bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik untuk yoga;
atasan dengan gantungan; atasan olahraga; atasan polo rajutan; atasan rajut; atasan tenis; atasan untuk anak-anak; atasan
untuk bersepeda; atasan untuk pria; atasan untuk wanita; atasan yoga; babushkas [selendang kepala]; baeja [rompi tradisional
Korea untuk wanita]; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu;
bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar,
sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan
kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim;
baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat;
baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju militer; baju olah raga; baju
olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang
one-piece; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa;
baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; balaclava ski; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band
bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando; bando [pakaian];
bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan
penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-
barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; bawahan sebagai pakaian; beanies;
beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blangkon; blazer; blazer [pakaian bisnis];
blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek
batik; blus militer; boas [kalung]; bodices [pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits
untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria; bodysuits untuk wanita; bolero; boot bagian atasnya; bootee (sepatu bayi wol);
booties; booties bayi; booties untuk di pantai; booties untuk gym; booties untuk mendaki; booties untuk yoga; bra; bra bersalin;
bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel; bulu
[pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; busana santai; cadar; cagoule; camiknickers; camisette; capris denim;
cardigan; celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi
[pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda;
celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana
dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar;
celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana haji; celana hiking; celana hujan;
celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana kamuflase; celana
kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana
khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana olahraga
kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana
panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana
panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana
panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana
pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik;
celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana
pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek empuk untuk
penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek
pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek rugby;
celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk
anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek
untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana
popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana
tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk
anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang
menyerap keringat; celana yoga; celemek; celemek [pakaian]; celemek kertas; celemek plastik; chasubles; chemises (jenis
pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; cinchers pinggang; cleat
untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets; cravat; dalaman jilbab; dasar baselayer; dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi
kupu-kupu; dasi sutra; daster; datejime [string memperketat untuk kimono]; datemaki [bungkus sabuk untuk kimono]; dickeys
[bagian depan baju]; durumagi [Mantel Korea]; earbands [pakaian]; fedoras; flat balet [sepatu flat]; footmuffs, tidak dipanaskan
dengan listrik; foulards [artikel pakaian]; gabardin; gabardines [pakaian]; gamis; garter pengantin; gaucho; gaun; gaun [pakaian
bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun
koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat; gaun pesta;
gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk
anak-anak; gaun untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian
luaran [outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari
pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian
dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari
pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hak untuk sepatu; hakama [rok lipit untuk kimono formal]; hanbok [pakaian
tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono]; haori [mantel
pendek untuk kimono]; haori-himo [pengencang tali untuk haori]; headwear rekreasi; helm liner [hiasan kepala]; hidup [kimono
penuh-panjang]; hiyori-geta [bakiak kayu rendah]; hoodies; ikat pergelangan tangan; ikat pinggang; ikat pinggang (pakaian
dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat
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pinggang untuk pakaian; ikatan bolo; ikatan bolo dengan ujung logam mulia; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket
angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket
bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket
denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual;
jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi
pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas];
jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket
snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat
tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian
dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga,
jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi  sepak bola; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas; jas [pakaian
bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas mandi; jas panjang;
jas pelaut; jas penerbangan; jas serikat; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; jas tiga
potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jeans biru; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret
baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; jilbab; jubah; jubah bulu; jubah bulu tiruan;
jubah hujan; jubah mandi; jubah paduan suara; jubah pembaptisan; jubah penata rambut; jubah sampo; jubah untuk
digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur; juban [kaus untuk kimono]; jumper yoga; jumpsuit; jumpsuits [pakaian];
kaftan; kaftan batik (pakaian); kain luaran; kain oto untuk anak-anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain pengikat untuk
pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kamisol; kancing untuk sepatu bola; kantong untuk pakaian; kaos; kaos
berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang
dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos
oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola;
kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos,
celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kapten; karet [alas kaki]; katok; kaus;
kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki; kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus
kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang,
kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan kaki; kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali
pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita;
kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara
sepeda; kaus sepak bola; kaus tanpa lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup
kepala; kebaya batik (pakaian); kelengkapan logam untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-
depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf;
kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kasual; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang;
kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby; kemeja tenis;
kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja yoga;
kemeja-jacs; kemko; kepala membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas; kerah untuk gaun;
kerudung; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib; koma-geta [bakiak
kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel parit (pakaian); korset
menjadi pakaian dalam; koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum Halloween; kostum
Halloween dan topeng yang dijual berhubungan dengannya; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang; kostum renang
dilengkapi dengan bra cup; kostum tari; kostum teater; kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan
anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kotak kaki; kotak saku; kuk baju; kurta (pakaian); kutang wanita;
lacak jaket; lapisan dalam sepatu bot salju; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging
[celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging bersalin; legging capri; legging menjadi celana panjang; legging
pelangsing anti-selulit; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; linen tubuh
[garmen]; lingerie; lingerie bersalin; lis pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran
sol untuk sepatu bot; mackintosh; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots
[pakaian renang]; mankini; manset; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain,
kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel [pakaian]; mantel berat; mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu; mantel denim;
mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit domba; mantel laboratorium; mantel militer; mantel musim dingin; mantel olahraga;
mantel pagi; mantel panjang; mantel pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara; mantel untuk pria;
mantel untuk wanita; mantel wol; mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan
medis atau sanitasi; masker wajah musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; melampaui sepatu; melawan
celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi
pakaian; menjalankan jas; miters [topi]; mokasin; monokini; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki [jubah tidur Jepang]; nuisette; obi
[band selempang untuk kimono]; obiage [bustle holder bands for obi]; obiage-shin [kesibukan obi-simpul]; oto bayi dari plastik;
oto bayi, bukan dari kertas; oto sepakbola; oto, berlengan, bukan dari kertas; oto, bukan dari kain atau kertas; oto, bukan dari
kertas; overall; overall bib; overall bib untuk berburu; overall kerja; overall perawat; overshirts; overtrouser; pakaian; pakaian
(jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk berselancar;
pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian
bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi;
pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi
dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]);
pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam
kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria;
pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi;
pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk
olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit;
pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal;
pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir;
pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian
khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi;
pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen;
pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak
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perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis
kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian
mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga;
pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki;
pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar;
pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun
rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian
renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk
pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur
salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet;
pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian
tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun;
pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk
digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi;
pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki;
pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk
berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk
olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk
senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di
tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket,
jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall),
piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki,
pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian
renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan
windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian
yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas
celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup
kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau
neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian
dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-
shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paku golf; pantalon;
para penyeberang memancing; paramentos [pakaian]; parcu; parka; pelaut; pelerine; pelindung kaki; pelindung kaki (celana);
pelindung matahari [headwear]; pelindung ruam termal; pelindung ruam termal untuk aerobik aqua; pelindung tumit untuk
sepatu; pelisses; pengantin pengantin wanita; penghangat kaki  (pakaian); penghangat leher; penghangat lengan [pakaian];
penghangat lutut [pakaian]; penghangat tangan [sarung tangan tanpa jari]; penghangat tubuh; penghangatan untuk kaki;
pengikat kaus kaki; penguat untuk sepatu; penjaga ruam; penjaga ruam untuk berselancar; penjaga ruam untuk olahraga air;
penjaga ruam untuk perlindungan sinar matahari; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup
kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup
sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari
alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis; penutup untuk tabi; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan
medis atau sanitasi; penyangga kayu untuk bakiak gaya Jepang; penyangga pakaian; peralatan cuaca busuk; perangkat non-
tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk
booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot;
perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya Jepang;
perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk
anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; plimsolls; pompa [alas kaki]; ponco; ponco
hujan; pullover berkerudung; pullover bulu; pullover dari bulu domba; puncak jogging; puncak pemanasan; puncak tabung;
puncak topi; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte; rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola
Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok
[pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok
tenis; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit;
rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan angin; ruan; sabuk;
sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk untuk pria;
sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari
kulit imitasi; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal; sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu
pantai; sandal dansa; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal
kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai;
sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal
untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung tangan; sarung tangan
[pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif
yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan kamuflase; sarung
tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian;
sarung tangan militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda;
sarung tangan ski; sarung tangan snowboard; sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun
rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor;
sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selempang; selempang untuk dipakai; selendang
[pakaian]; selendang sebagai pakaian; selendang untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal; sendal flip-flop; sepatu;
sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu
atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan;
sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu
boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk
industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis
dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk
memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu
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bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot
wellington [wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat;
sepatu bot yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa;
sepatu dansa ballroom; sepatu dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan
tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas
kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk
stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging;
sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas
digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu
kulit domba; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu
luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat
tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin
wanita; sepatu perawatan; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju;
sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres;
sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan
lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota;
sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita;
sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang
memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang terbuat dari kulit asli; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga;
seragam; seragam aikido; seragam atletik; seragam baseball; seragam judo; seragam karate; seragam olahraga; seragam
perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri; seragam taekwondo; seragam untuk olahraga tempur; seragam-seragam
hotel; serape; set pendek [pakaian]; setelan angin; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk
wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan ketel; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang
longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan; setelan rok; setelan untuk aktifitas luar ruangan musim dingin; setelan
untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk olah raga; setengah boot; shift [pakaian]; shortalls; singlet; singlet
olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sisipan tumit; skort denim; slip  pakaian dalam; slip ukuran penuh;
slipovers; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik
timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya
Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; sorban; sriwal (pakaian); steel-capped shoes;
stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking tubuh; stola; stola bulu tiruan; suge-gasa [topi topi];
sundresses; sunsuits; suspender [bretel]; suspender kaus kaki; suspender militer; suspender stocking; sweatbands;
sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan
jilbab; syal dari bulu; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko;
syal wol; syal yang melingkar di leher; tabard; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali kaki
untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali pengikat untuk bakiak kayu gaya Jepang; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian];
tams; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tank top untuk olahraga; tankinis; tapak alas kaki dijual sebagai
komponen alas kaki; tas boot snowboard; tas kain non woven; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard;
tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu
kriket; tas sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; terompah; thobes [jubah tradisional]; tips untuk
alas kaki; togas; topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu
tiruan; topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi
kecil; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi
mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala];
topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk
anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel;
trainer (alas kaki); tubuh [pakaian]; tubuh kayu untuk bakiak gaya Jepang; tukang cukur smock; tuksedo; tumit timbul dari karet
atau dari bahan plastik; tunik; tuques; turban; turtleneck; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini;
tutup kepala kulit; tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici;
tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; tutus; twinset; unitard; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot
yang terbuat dari bahan wol felt]; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala); visor menjadi headwear; waraji [Alas kaki
Jepang terbuat dari jerami]; wimples; wimples (pakaian); zori [sandal gaya Jepang]===
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CSR & Humanitarian; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
bergerak di bidang Industri Agribisnis; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan
mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Emas dan Logam Mulia; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk
Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Pembangkit Listrik (Power Plant) Energi Baru dan
Terbarukan; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di
bidang Industri Pengolahan Air; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra
bisnis yang bergerak di bidang Industri Perhotelan, Resort & Pariwisata; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk
Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Pertambangan dan Mineral; Investasi dan
mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri IT dan
Telekomunikasi; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
bergerak di bidang industri Kawasan Industri dan Manufaktur (Manufacturing); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan
untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Kawasan Kota Mandiri; Investasi dan
mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Kontraktor
dan Pemasok (Supplier); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
bergerak di bidang industri Maritim; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra
bisnis yang bergerak di bidang industri Media dan Penyiaran (Broadcasting); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan
untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Pasar Moderen; Investasi dan mengatur
penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Pendidikan; Investasi
dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Properti
(Real Property); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak
di bidang industri Rumah Sakit, Program Kesehatan dan  Farmasi;; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk
Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Transportasi darat, laut dan udara; Investasi dan
mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri minyak dan
gas (Oil & Gas) hulu hilir; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
bergerak di bidang konsultan jasa dan produk; Jasa pinjaman grosir/borongan; Layanan Gadai; Penyimpanan dan
perdagangan emas; analisis investasi keuangan dan penelitian saham; analisis pasar keuangan dan persiapan laporan yang
berkaitan dengannya; asuransi kesehatan pribadi; asuransi perbankan hipotek; broker hipotek; broker online untuk
perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya; broker reksa dana; distribusi
reksa dana; dukungan dan sponsor keuangan; informasi asuransi kendaraan bermotor; informasi keuangan; informasi
keuangan di bidang cryptocurrency; informasi keuangan disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet;
informasi keuangan, manajemen dan layanan analisis; investasi keuangan dan layanan konsultasi; investasi keuangan di
bidang real estat; investasi reksa dana; jaminan keuangan [layanan jaminan]; jasa analisis portofolio keuangan; jasa analisis
reksa dana; jasa asuransi garansi; jasa asuransi kendaraan bermotor; jasa asuransi penjaminan emisi untuk layanan hukum
prabayar; jasa asuransi penjaminan emisi untuk perawatan kesehatan prabayar; jasa asuransi perjalanan; jasa asuransi
transportasi; jasa informasi dan konsultasi keuangan; jasa investasi keuangan; jasa investasi keuangan dalam kaitannya
dengan industri percetakan; jasa investasi keuangan di bidang sekuritas, reksadana dan manajemen portofolio; jasa jaminan
keuangan untuk penggantian biaya yang terjadi akibat kecelakaan kendaraan; jasa jaminan keuangan untuk penggantian
biaya yang terjadi sebagai akibat kerusakan kendaraan; jasa keuangan; jasa keuangan di bidang peminjaman uang; jasa
keuangan disediakan melalui Internet dan melalui telepon; jasa keuangan disediakan melalui telepon; jasa keuangan untuk
pembelian obligasi tabungan elektronik; jasa keuangan yang berkaitan dengan kartu kredit; jasa keuangan yang berkaitan
dengan pensiun; jasa keuangan yang berkaitan dengan penyelesaian utang; jasa keuangan yang berkaitan dengan pinjaman;
jasa keuangan yang berkaitan dengan program pensiun; jasa keuangan yang berkaitan dengan sekuritas investasi; jasa
keuangan, investasi dan asuransi; jasa konsultasi asuransi kendaraan; jasa konsultasi asuransi transportasi; jasa konsultasi
rencana pensiun keuangan; jasa manajemen kekayaan; jasa manajemen keuangan disediakan melalui Internet; jasa
manajemen trust; jasa manajemen unit trust; jasa manajemen unit trust untuk klien pribadi; jasa pembiayaan kapal pesiar; jasa
penasehat terkait modal ventura; jasa pendanaan modal ventura; jasa pendanaan modal ventura untuk entitas/organisasi
komersial; jasa pendanaan modal ventura untuk entitas/organisasi nirlaba; jasa pendanaan modal ventura untuk lembaga
penelitian; jasa pendanaan modal ventura untuk pemerintah; jasa pendanaan modal ventura untuk penemu/inventor; jasa
pendanaan modal ventura untuk perusahaan; jasa pendanaan modal ventura untuk perusahaan-perusahaan rintisan dan baru
berkembang; jasa pendanaan modal ventura untuk universitas; jasa pengelolaan dana modal ventura; jasa penilaian barang
dan kargo; jasa penjaminan asuransi yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; jasa penjaminan emisi atas asuransi
kendaraan; jasa penyediaan informasi asuransi perjalanan; jasa penyediaan informasi asuransi transportasi; jasa penyediaan
informasi terkait asuransi kendaraan; jasa perdagangan mata uang virtual; jasa perencanaan keuangan yang berkaitan
dengan proyek pembangunan; jasa perwalian; jasa perwalian efek/surat berharga; jasa perwalian kontrak berjangka
keuangan; jasa perwalian properti lahan yasan/real estat; jasa perwalian properti pribadi; jasa perwalian tanah; jasa perwalian
uang; jasa perwalian uang, efek/surat berharga, properti pribadi, dan tanah; jasa pialang asuransi kendaraan; jasa pialang
asuransi perjalanan; jasa pialang asuransi transportasi; jasa pialang kapal pesiar; jasa pialang modal ventura; jasa
restrukturisasi keuangan; jasa wesel; keuangan, investasi dan manajemen aset real estat; konsultasi asuransi kendaraan
bermotor; konsultasi manajemen risiko keuangan; konsultasi pinjaman keuangan; layanan agen penagihan pembayaran;
layanan escrow online terkait dengan pertukaran layanan; layanan informasi keuangan yang berkaitan dengan cryptocurrency;
layanan investasi dana ekuitas swasta; layanan kartu pembayaran; layanan keuangan yang berkaitan dengan kartu
pembayaran; layanan keuangan yang disediakan melalui Internet; layanan konsultasi reksa dana; layanan pemasangan kabel
uang; layanan pembayaran yang disediakan melalui alat dan perangkat telekomunikasi nirkabel; layanan pemrosesan
pembayaran; layanan pengembangan reksa dana; layanan penggalangan dana bisnis online; layanan penilaian pensiun;
layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; layanan perencanaan keuangan
online; layanan pertukaran efek keuangan; layanan pialang surat berharga diskon online; layanan rekening kas online; layanan
transfer uang; manajemen investasi keuangan; manajemen keuangan; manajemen keuangan biaya hunian bangunan;
manajemen keuangan dan broker dana berjangka; manajemen keuangan dan layanan broker di bidang ekuitas, futures,
saham, obligasi dan sekuritas lainnya; manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan ekuitas;
manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan sekuritas; manajemen keuangan dan layanan investasi
yang berkaitan dengan sekuritas dan ekuitas; manajemen keuangan dan layanan konsultasi; manajemen keuangan dari
program imbalan kerja mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan dari program imbalan kesejahteraan
karyawan; manajemen keuangan dari program imbalan kesejahteraan karyawan mengenai asuransi dan keuangan;
manajemen keuangan dari rencana stok karyawan; manajemen keuangan klaim asuransi; manajemen keuangan modal risiko;
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manajemen keuangan pembayaran penggantian farmasi untuk orang lain; manajemen keuangan pembayaran penggantian
kesehatan untuk orang lain; manajemen keuangan pembayaran penggantian pasien untuk orang lain; manajemen keuangan
pembayaran penggantian pengobatan untuk orang lain; manajemen keuangan program penggantian pasien; manajemen
keuangan proyek bangunan; manajemen keuangan proyek real estat; manajemen keuangan proyek renovasi bangunan;
manajemen keuangan saham; manajemen keuangan saham di perusahaan lain; manajemen keuangan, analisis dan layanan
informasi; manajemen risiko keuangan; manajemen risiko pasar keuangan; memberikan hibah uang kepada badan amal;
memberikan informasi akun investasi melalui telepon; memberikan informasi akun investasi online; memberikan informasi dan
data mengenai bursa efek; memberikan informasi dan penelitian di bidang keuangan dan investasi keuangan; memberikan
informasi di bidang keuangan dan investasi; memberikan informasi di bidang keuangan pribadi; memberikan informasi di
bidang real estat melalui Internet; memberikan informasi tentang pasar opsi melalui situs web; memberikan informasi tentang
penjualan komoditas; memberikan informasi terkait dana hibah pendidikan melalui database yang dapat dicari secara online;
memberikan informasi terkait dengan broker asuransi jiwa; memberikan informasi terkait dengan pengumpulan dana amal;
memberikan informasi terkait dengan perdagangan komoditas berjangka; memberikan informasi terkait dengan perhitungan
tarif premi asuransi; memberikan informasi terkait dengan pertanggungan asuransi; memberikan informasi terkait dengan
perwalian kontrak berjangka keuangan; memberikan informasi terkait layanan penyimpanan aman untuk logam mulia;
memberikan informasi terkait penilaian barang antik; memberikan informasi terkait penilaian batu mulia; memberikan informasi
terkait penilaian mobil bekas; memberikan informasi terkait penilaian real estat; memberikan informasi terkait penilaian seni;
memberikan informasi terkait penyewaan mesin teller otomatis [ATM]; memberikan informasi terkait penyewaan tanah;
memberikan informasi terkait perdagangan berjangka efek pasar domestik; memberikan informasi terkait perdagangan
berjangka indeks sekuritas; memberikan informasi terkait perdagangan efek; memberikan informasi terkait perdagangan efek
dan indeks berjangka di pasar luar negeri; memberikan informasi terkait perdagangan komoditas; memberikan informasi
terkait perdagangan opsi sekuritas; memberikan informasi terkait pialang berjangka indeks efek; memberikan informasi terkait
pialang opsi sekuritas; memberikan informasi terkait sumbangan amal sebagai bagian dari perencanaan perumahan;
memberikan informasi terkait transaksi valuta asing; memberikan informasi yang berkaitan dengan asuransi; memberikan
informasi yang berkaitan dengan futures sekuritas pasar domestik dan asing; memberikan informasi yang berkaitan dengan
hibah keuangan di bidang pendidikan melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan jaminan
pertanggungjawaban dan penerimaan tagihan pertukaran; memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan
investasi melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan melalui sarana elektronik;
memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan
layanan penyimpanan barang berharga; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan penyimpanan simpanan untuk
sekuritas; memberikan informasi yang berkaitan dengan manajemen keuangan program dan layanan penggantian farmasi;
memberikan informasi yang berkaitan dengan manajemen keuangan program penggantian pasien; memberikan informasi
yang berkaitan dengan penjaminan asuransi jiwa; memberikan informasi yang berkaitan dengan penjaminan emisi efek;
memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan bangunan; memberikan informasi yang berkaitan dengan perantara
perdagangan berjangka efek pasar luar negeri; memberikan informasi yang berkaitan dengan perantara perdagangan efek;
memberikan informasi yang berkaitan dengan perdagangan berjangka efek pasar luar negeri; memberikan informasi yang
berkaitan dengan pertanggungan asuransi jiwa; memberikan informasi yang berkaitan dengan urusan real estat melalui
Internet; memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang keuangan; memberikan informasi, konsultasi dan saran di
bidang penilaian keuangan; memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang perbankan investasi; memberikan
informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan instrumen keuangan melalui web; memberikan
informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan obligasi melalui situs web; memberikan informasi,
peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan reksa dana melalui situs web; memberikan informasi, peringkat,
ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan stok melalui situs web; memberikan investor dengan informasi keuangan;
memberikan pinjaman yang dijamin dengan surat berharga; menyediakan beasiswa musik; menyediakan beberapa opsi
pembayaran melalui terminal elektronik yang dioperasikan pelanggan yang tersedia di tempat di toko ritel; menyediakan
fasilitas pinjaman dan kredit; menyediakan informasi keuangan online dari basis data komputer atau Internet; menyediakan
informasi on-line yang berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi; menyediakan informasi online
tentang asuransi dari basis data komputer atau Internet; menyediakan informasi online tentang reasuransi dari database
komputer atau Internet; menyediakan informasi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan moneter; menyiapkan dan
mengatur dokumen penutupan pinjaman; organisasi koleksi amal; organisasi pengumpulan moneter; pembayaran dan layanan
kredit; pembiayaan ekuitas swasta; pemrosesan pembayaran cek elektronik; pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan
pembayaran kartu debit; pemrosesan pembayaran kartu kredit; pemrosesan pembayaran pajak fidusia; pemrosesan
pembayaran tagihan elektronik; pemrosesan transaksi debit elektronik; pemrosesan transaksi kartu debit; pemrosesan
transaksi kartu kredit; pemrosesan transaksi kartu kredit elektronik; pemrosesan transaksi keuangan; pemrosesan transaksi
transfer bank; pemrosesan transaksi tunai; pemrosesan transaksi tunai elektronik; penelitian keuangan; penelitian keuangan
dan layanan informasi; penelitian keuangan di bidang manajemen risiko; pengelolaan dana luar negeri; pengelolaan dana
pensiun; pengelolaan keuangan dana pensiun; pengelolaan keuangan modal investasi; pengelolaan keuangan modal
pengembangan; pengelolaan keuangan pembayaran penggantian untuk orang lain; pengelolaan keuangan program beasiswa;
pengelolaan keuangan program dan layanan penggantian farmasi; pengelolaan keuangan program dan layanan penggantian
pengobatan; pengelolaan keuangan program pensiun karyawan; pengelolaan keuangan rekening pensiun; pengelolaan
keuangan rekening tabungan; pengelolaan keuangan skema investasi kolektif; pengelolaan reksa dana; penilaian batu mulia;
penilaian batu mulia dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian numismatik; penilaian risiko keuangan;
penjaminan asuransi kendaraan bermotor; penyediaan informasi yang berkaitan dengan penerbitan token nilai; perantara
asuransi kendaraan bermotor; perbankan hipotek; perbankan hipotek, layanan pinjaman dan broker; perbankan komersial on-
line; perbankan swasta; perdagangan instrumen keuangan, saham, opsi dan produk turunan lainnya secara online;
perdagangan mata uang real-time online; perdagangan opsi; perdagangan opsi online di pasar pertukaran opsi; perencanaan
dan manajemen keuangan; perencanaan hipotek; perencanaan keuangan; perencanaan keuangan untuk masa pensiun;
persiapan laporan asuransi; persiapan laporan keuangan dan asuransi; persiapan laporan keuangan yang berkaitan dengan
pembiayaan proyek pembangunan; persiapan laporan kredit; persiapan laporan peringkat kredit; persiapan laporan yang
berkaitan dengan keuangan dan investasi; pinjaman hipotek; proses pembayaran elektronik yang dilakukan dengan kartu
prabayar; refinancing hipotek; reksa dana; sekuritisasi hipotek; transaksi keuangan online===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 23:56:50
540   EtiketDID2022085647

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SYARFA, RT 009 RW 001, KELURAHAN CIGANJUR, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta

ANNEKE SCORPY SITUMORANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CASA ELANA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris

lainnya.; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya
telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa
pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara
musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; toko grosir online dan layanan toko ritel online
yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko ritel online dalam bidang pakaian===
===Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab,
pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Manset untuk
lengan kemejas (pakaian); Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita,
dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo;
Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, setelan baju,
gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja,
T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan
kemeja kasual bertudung; Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Tudung kepala wanita (pakaian); celana
kasual; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; gaun seremonial untuk wanita; jaket,
gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat
pinggang dan kaus kaki; kaus kaki anak-anak; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja
berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja formal; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kasual; kemeja lengan
panjang; kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; manset lengan kemeja; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian dalam wanita;
pakaian dalam wanita (teddies); pakaian luar untuk wanita; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun
rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang untuk wanita; pakaian santai; pakaian
tidur untuk wanita; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas
di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju
kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana,
pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan
keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top,
kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian,
yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian
dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; setelan pakaian formal wanita; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/10/2022 23:58:03
540   EtiketJID2022085648

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Botombawa sitolu ori, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, 22852
LIDWINA HULU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MORPH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HItam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko eceran secara online; Periklanan, pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan

video game dan olahraga elektronik; layanan ritel yang berkaitan dengan game; layanan toko grosir online; toko online; toko
ritel online dalam bidang pakaian===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:26:38
540   EtiketDID2022085777

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Banda 30 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40115
PT Pos Indonesia (Persero)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Orange, Merah, Ungu, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak dan perangkat lunak aplikasi seluler yang menyediakan

pasar virtual; Perangkat lunak komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi; Perangkat lunak seluler; Software
penyimpanan database untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi; platform
perangkat lunak komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:27:30
540   EtiketDID2022085778

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto,
Japan

Nintendo Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Scarlet ex
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Scarlet ex : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mainan; Permainan; alat untuk game; alat untuk memancing; boneka (dolls); film pelindung yang disesuaikan untuk layar

untuk game portabel; game portabel dengan layar kristal cair; kartu perdagangan untuk permainan; kartu permainan; konsol
genggam untuk bermain video game; mainan untuk hewan peliharaan; mainan yang diisi kain/kapas; mesin permainan video;
mesin video game arcade; pengendali untuk konsol game; peralatan olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:28:11
540   EtiketDID2022085779

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Penjernihan 1 No. 24A, RT.2/RW.7, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan
Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
10210

PT. TERANG NUSANTARA SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: T H E G O O D  C O
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : THE GOOD CO artinya Perusahaan Industri Makanan Yang Berniat Baik
591 Uraian Warna : Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===madu mentah [pemanis alami]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:33:13
540   EtiketJID2022085780
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Permata Legenda 2 blok PA 11 no 2, RT 001 RW 032, Kelurahan Mustikajaya,
Kecamatan Mustikajaya
, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17158

Ahmad Fariz Rizki

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Suprijono S.Kom
Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah,  Kota Cimahi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MUSICPEDIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya

musik dan karya artistik; jasa agen bakat dalam sifat manajemen bisnis artis yang tampil; jasa periklanan dan promosi di
bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; layanan toko ritel di bidang hiburan
yang menampilkan film, program televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan
melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; manajemen artis;
manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; mempromosikan musik orang lain dengan cara
menyediakan portofolio online melalui situs web; mengatur berlangganan media untuk pihak lain, menjual musik secara daring
dalam bentuk media digital atau tersimpan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:34:34
540   EtiketDID2022085781

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP SERUA RT.2 RW3 SAWAH BARU, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15413
OCTA PUTRI TRISNAWATY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAWA by Octa Putri
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian wanita; pakaian wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:35:00
540   EtiketDID2022085782

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kebon Jeruk No. 35 RT. 006 RW. 001, Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11530

MARDIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kelon
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih dan Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantal besar; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; bantal; bantal guling; bantal kasur; bantal kursi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:35:40
540   EtiketJID2022085783

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Bank MAS Lantai 3, Jalan Setiabudi Selatan Kaveling 7-8, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12920

PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEBAZ by BANK MAS dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Asuransi; Fasilitas pembiayaan dan permodalan; Jasa Pembiayaan Keuangan; Jasa debit dan kredit rekening keuangan;

Jasa deposito; Layanan moneter; Layanan perbankan bisnis online; Penerimaan deposito [termasuk penerbitan obligasi
pengganti] dan penerimaan deposito cicilan interval tetap; Penyelenggaraan hadiah; Perbankan digital; Perbankan mobile;
analisa keuangan; asset management services financial exchange and bill payment processing services, credit card, bank
card, debit card and electronic payment services involving electronic processing and subsequent transmission of bill payment
data; deposito, kredit dan asosiasi tabungan; informasi keuangan yang disediakan dengan cara elektronik; investasi dana;
investasi keuangan dan layanan konsultasi; jasa bank tabungan/simpanan; jasa investasi; jasa investasi modal dan dana; jasa
keuangan; jasa keuangan disediakan melalui Internet dan melalui telepon; jasa keuangan untuk pembelian obligasi tabungan
elektronik; jasa pembiayaan kendaraan; jasa pemindahan dana melalui jaringan komunikasi elektronik; jasa pemindahan dana
untuk pembelian barang, melalui jaringan komunikasi elektronik; jasa pengelolaan uang tunai (cash management) termasuk
pelayanan anjungan tunai mandiri, termasuk penggantian uang tunai, memelihara dan menjemput deposito, memproses,
menghitung dan membungkus koin, memroses dan menghitung mata uang kertas, jasa persiapan penggajian, penjualan tiket
pertunjukan dan tiket lotre, pelayanan mesin pemberian ganti rugi, jasa rekening cek, cek tunai, verifikasi deposito,
pemrosesan night bag, pengkodean cek, konsolidasi dari uang bank individu, pesanan penggantian cabang dan pesanan
komersial, brankas virtual, penanganan penghasilan dari konvensi, pameran, dan pertunjukan, distribusi tiket/kupon makanan,
jasa menghitung persediaan dan akuntansi lainnya, jasa penanganan uang tunai dan perubahan tagihan serta operasi
moneter, jasa deposito uang tunai dan barang berharga, persiapan laporan keuangan, jasa pengelolaan uang tunai dan
penukaran uang, menyediakan dan memelihara brankas (drop safes) untuk menerima mata uang dan penghasilan lainnya,
jasa deposito uang tunai dan barang berharga, persiapan laporan keuangan , jasa pengelolaan uang tunai dan penukaran
uang, transfer dana elektronik, jasa yang berkaitan dengan melindungi rahasia informasi perbankan, proses terintegrasi untuk
pengelolaan uang tunai, menyeimbangkan dan merekonsiliasi dana, memantau, menganalisis dan mengoptimalkan uang
tunai, melacak dan mengelola deposito, merekonsiliasi cek, menyediakan percepatan akses uang tunai; jasa pengumpulan ,
penerimaan, pengelolaan,dan penyaluran zakat, infaq, sodaqoh; jasa perbankan melalui telepon; jasa perdagangan instrumen
keuangan, efek/surat berharga, saham, opsi dan produk turunan lainnya; jasa pinjaman konsumen; jasa rekening tabungan;
jasa tabungan; jasa-jasa perbankan dan keuangan secara online; layanan KPR (perbankan); layanan debit langsung; layanan
kliring untuk transaksi pembayaran; layanan pembayaran otomatis; layanan pembayaran perdagangan elektronik; layanan
pemrosesan pembayaran elektronik; layanan perbankan investasi properti; layanan perdagangan keuangan elektronik;
layanan perencanaan keuangan online; layanan rekening tabungan perusahaan; layanan reksa dana; layanan transaksi mata
uang; layanan transfer uang; layanan yang berkaitan dengan mata uang Crypto, yaitu menyediakan informasi keuangan
online, menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui sarana elektronik, perdagangan mata
uang real-time online, layanan keuangan terkomputerisasi, perdagangan instrumen dan komoditas keuangan, layanan
pertukaran saham elektronik, melakukan transaksi pertukaran mata uang asing untuk pihak ketiga, melakukan transaksi
keuangan online, transfer dana elektronik, layanan keuangan yang disediakan dengan cara elektronik, pemberian petunjuk
investasi, pialang investasi dan manajemen investasi, perdagangan opsi sekuritas dan surat berharga berjangka pasar asing,
manajemen aset dan portofolio, jasa penjualan perbankan dan perbankan investasi, perdagangan berjangka, perdagangan
saham dan obligasi, transaksi keuangan dan moneter, urusan moneter, pialang online untuk perdagangan dan transaksi yang
berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya, mengatur transaksi keuangan, layanan transfer dana elektronik
dan pembayaran, transfer dana elektronik, pemrosesan pembayaran elektronik, layanan transfer moneter, melakukan
transaksi keuangan online, transaksi keuangan online, menyediakan informasi keuangan dan asuransi online dari database
komputer atau jaringan komunikasi global, layanan pembayaran elektronik, menyediakan informasi dan petunjuk tentang
manajemen keuangan, transfer dana untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan transaksi
pembayaran, layanan perbankan terkait bisnis, menyediakan informasi yang berkaitan dengan penerbitan voucher, penerbitan
surat berharga yang dapat diperdagangkan, penerbitan voucher dan token, penerbitan dan penebusan token, penerbitan
voucher sebagai hadiah untuk loyalitas pelanggan; manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan
sekuritas dan ekuitas; manajemen portofolio dan layanan investasi; memberikan informasi akun investasi melalui telepon;
memberikan informasi akun investasi online; memberikan informasi keuangan yang berkaitan dengan kelayakan kredit
perusahaan dan individu; memberikan informasi terkait perdagangan opsi sekuritas; memberikan informasi terkait transaksi
valuta asing; memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui sarana elektronik; memberikan
pinjaman yang dijamin dengan surat berharga; memproses pembayaran untuk menambahkan airtime ke layanan nirkabel
prabayar atau pay-as-go-go; memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi
elektronik; mengeluarkan dan menyediakan tanda terima untuk pembayaran elektronik dan transaksi pembayaran;
menyediakan beberapa opsi pembayaran melalui terminal elektronik yang dioperasikan pelanggan yang tersedia di tempat di
toko ritel; menyediakan informasi on-line yang berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi;
menyediakan modal kerja; pembiayaan multiguna; pemrosesan pembayaran kartu kredit; pemrosesan pembayaran pajak;
pemrosesan pembayaran pajak fidusia; pemrosesan pembayaran tagihan elektronik; pemrosesan transaksi debit elektronik;
pemrosesan transaksi kartu debit; pemrosesan transaksi kartu toko; pemrosesan transaksi pembayaran; pemrosesan
transaksi pembayaran melalui Internet; pemrosesan transaksi rekening tabungan; pemrosesan transaksi transfer bank;
pemrosesan transaksi tunai elektronik; penagihan utang elektronik; penanaman Modal; penerbitan kartu debit; penerbitan
kartu diskon loyalitas pelanggan; penerbitan kode diskon loyalitas pelanggan; penerbitan poin loyalitas pelanggan;
pengelolaan keuangan rekening tabungan; perantara asuransi kendaraan bermotor; perbankan swasta; perdagangan
instrumen keuangan, saham, opsi dan produk turunan lainnya secara online; pinjaman [pembiayaan] dan diskon tagihan;
pinjaman angsuran; pinjaman komersial; pinjaman online; sponsor keuangan dan pendanaan film; sponsor keuangan dan
pendanaan program radio; sponsor keuangan dan pendanaan program televisi; sponsor keuangan organisasi sosial, amal dan
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keagamaan; sponsor keuangan untuk kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; transaksi keuangan online; transfer dana
elektronik; urusan keuangan dan moneter===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:40:21
540   EtiketDID2022085784

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kenjeran No.395-397-399, Kel. Gading - Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60134

PT. UNTUNG BERSAMA SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Trust In Gold
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, emas
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari logam mulia atau dilapisi logam mulia, yaitu gelang, kalung, cincin, anting, liontin, bandul, bros,

manset, pin dasi, fob kunci, fob kunci dengan gantungan kunci, tali jam tangan, kotak dekoratif; Jam tangan, jam yang dipakai
di pergelangan tangan, jam, jam dinding, kronometer, kronograf (jam tangan), kotak arloji, gelang arloji, rantai arloji, kristal
arloji, kotak untuk arloji, kotak untuk pembuatan jam dan arloji; Kawat dari logam mulia (perhiasan); Perhiasan dan batu mulia;
anting tindik; barang-barang perhiasan; batu permata; batu tiruan (mulia atau semi-mulia); emas batangan; gelang dan jam
tangan digabungkan; gelang kaki [perhiasan]; jam tangan perhiasan; jepit rambut [perhiasan]; klip perhiasan untuk
mengadaptasi anting tindik dengan anting clip-on; koin emas; kotak dan kotak presentasi untuk jam dan pembuatan jam, serta
perhiasan; kotak perhiasan kecil, bukan dari logam mulia; kotak untuk perhiasan; liontin (perhiasan); logam mulia batangan;
mahkota; peniti hias bros (perhiasan); penjepi, pengait, atau penghubung perhiasan; perhiasan; perhiasan (termasuk
perhiasan kustomisasi) dari logam mulia dan campurannya dan disepuh, khususnya cincin, anting, manset, gelang, bros,
liontin, jimat, rantai, rantai arloji, kalung, medal, medali; perhiasan mutiara; perhiasan perak; perhiasan;logam mulia;gantungan
kunci dari logam mulia;kotak perhiasan;anting-anting dari logam mulia;peniti dasi dari logam mulia;kancing lengan
kemeja;piala peringatan dari logam; rantai perhiasan; sabuk [perhiasan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:40:39
540   EtiketDID2022085785

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Kiaracondong, RT. 003/RW. 005, Kel. Rahayu, Kec. Margaasih, Kabupaten
Bandung., Kabupaten Bandung, Jawa Barat

MUHTAR HADI RAHMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Eko Tanuwiharja S.H.
Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SCREEN SECOND
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, abu-abu dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bandana anak-anak; Barang-barang pakaian olahraga; Celana; Celana jeans; Celana joging; Daster anak-anak; Hijab

olahraga; Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jas anak-anak; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaos anak-anak; Kaos t-shirt; Mukena;
Pakaian Pria Jeans; Pakaian Tidur; Pakaian dalam; Pakaian dinas seragam; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian olahraga;
Pakaian wanita jeans; Rok Jeans; Sweater; alas kaki untuk anak-anak; atasan olahraga; baju olahraga; bodysuits untuk anak-
anak; capris denim; celana; celana anak; celana boxer; celana chinos; celana kargo; celana panjang; celana pendek; celana
pendek denim; celana untuk anak-anak; celana untuk olahraga; celemek; celemek [pakaian]; dasi; gaun; gaun untuk anak-
anak; ikat pinggang [pakaian]; jaket; jaket panjang; jas; jas hujan; jas kulit; jeans biru; kain oto untuk anak-anak; kaos kaki;
kaos oblong anak-anak; kaus kaki; kaus kaki anak-anak; kaus olahraga; kemeja; korset [pakaian dalam]; kostum untuk
digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; legging capri; pakaian; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak;
pakaian dalam; pakaian dalam pria; pakaian dalam wanita; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian seragam;
pakaian tidur; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita
dan anak-anak; piyama untuk anak-anak; rok; sandal; sandal untuk anak-anak; sarung; sarung tangan; sepatu; sepatu atletik;
sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bot *; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu
bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk olahraga; sepatu datar; sepatu formal; sepatu gunung; sepatu hak tinggi; sepatu hak
untuk sepatu; sepatu karet; sepatu kerja; sepatu kulit; sepatu olahraga; sepatu sandal; sepatu tahan air; seragam; seragam
olahraga; seragam sekolah; setelan jas; sol sandal; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot;
tank top untuk olahraga; topi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; tutup kepala anak-anak===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:46:32
540   EtiketJID2022085786

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung GPP Lt.3, Jl. Grand Galaxy Boulevard No.1, Kelurahan Jakasetia,
Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17147

PT. CIPTA SEDAYU INDAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GRAND GALAXY CITY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Cokelat Tua dan Cokelat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis, fungsi kantor; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti

industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi
sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang,
pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Layanan pusat perbelanjaan
(Mall); Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; jasa manajemen bisnis, yaitu, pengelolaan dan pengoperasian hotel,
restoran, bar, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung apartemen untuk pihak lain; jasa-jasa
manajemen bisnis, yaitu manajemen dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan
kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan
perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan
proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain;
manajemen bisnis apartemen; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; manajemen bisnis diskotik;
manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis perusahaan;
manajemen bisnis restoran; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis,
tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam
renang, outlet grosir dan ritel; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan
daring (online marketplaces)   untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; menyediakan
informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan
kantor; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:48:46
540   EtiketDID2022085788

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kenjeran No.395-397-399, Kel. Gading - Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60134

PT. UNTUNG BERSAMA SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Trust In Gold
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, emas
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari logam mulia atau dilapisi logam mulia, yaitu gelang, kalung, cincin, anting, liontin, bandul, bros,

manset, pin dasi, fob kunci, fob kunci dengan gantungan kunci, tali jam tangan, kotak dekoratif; Jam tangan, jam yang dipakai
di pergelangan tangan, jam, jam dinding, kronometer, kronograf (jam tangan), kotak arloji, gelang arloji, rantai arloji, kristal
arloji, kotak untuk arloji, kotak untuk pembuatan jam dan arloji; Kawat dari logam mulia (perhiasan); Perhiasan dan batu mulia;
anting tindik; barang-barang perhiasan; batu permata; batu tiruan (mulia atau semi-mulia); emas batangan; gelang dan jam
tangan digabungkan; gelang kaki [perhiasan]; jam tangan perhiasan; jepit rambut [perhiasan]; klip perhiasan untuk
mengadaptasi anting tindik dengan anting clip-on; koin emas; kotak dan kotak presentasi untuk jam dan pembuatan jam, serta
perhiasan; kotak perhiasan kecil, bukan dari logam mulia; kotak untuk perhiasan; liontin (perhiasan); logam mulia batangan;
mahkota; peniti hias bros (perhiasan); penjepi, pengait, atau penghubung perhiasan; perhiasan; perhiasan (termasuk
perhiasan kustomisasi) dari logam mulia dan campurannya dan disepuh, khususnya cincin, anting, manset, gelang, bros,
liontin, jimat, rantai, rantai arloji, kalung, medal, medali; perhiasan mutiara; perhiasan perak; perhiasan;logam mulia;gantungan
kunci dari logam mulia;kotak perhiasan;anting-anting dari logam mulia;peniti dasi dari logam mulia;kancing lengan
kemeja;piala peringatan dari logam; rantai perhiasan; sabuk [perhiasan]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:51:18
540   EtiketDID2022085789

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.cipinang jaya, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
M.NAWIL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: nara
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat,Gold dan Silver
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cincin [perhiasan]; PERHIASAN KECIL (BARANG-BARANG PERHIASAN); gelang [perhiasan]; jam tangan perhiasan;

kalung [perhiasan]; liontin (perhiasan); medali [perhiasan]; perhiasan platinum; perhiasan untuk pria; rantai [perhiasan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:51:26
540   EtiketDID2022085790

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BANYU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===PVC Tarpaulin; Waring (karung untuk pertanian); awning dari plastik; benang pengikat, bukan dari logam; benang sutera;

benang, bukan dari logam, untuk pembungkus atau pengikatan; goni membungkus untuk tanaman; ikatan plastik untuk
penggunaan rumah atau kebun; jala-jala; jaring; jaring ikan; jerat [jaring]; kabel non-listrik, bukan dari logam; kabel, bukan dari
logam; kantong perlindungan yang terbuat dari kain untuk menyimpan dompet saat tidak digunakan; kantong tekstil untuk
kemasan; karung bivak menjadi tempat berteduh; kelambu; laso; liner pelindung dari vinil fleksibel untuk tangki industri  [sama
seperti terpal]; liner pelindung dari vinyl untuk bak air panas, kolam renang, kolam, spa dan tangki industri [sama seperti
terpal]; pengikat plastik untuk digunakan di rumah; pengikat, bukan dari logam; penutup kendaraan, longgar; rafia; rami; serat
akrilik; serat poliester untuk penggunaan tekstil; serat sintetis untuk penggunaan tekstil; sling, bukan dari logam, untuk
menangani beban; strip untuk mengikat tanaman merambat; tali; tali dan benang; tali gantungan tanaman; tali gunung; tali
non-listrik, bukan dari logam; tali pengepakan; tali pengikat nilon; tali pengikat, bukan dari logam; tali selempang; tali sintetis;
tali sling kargo; tali tambang; tali, bukan dari logam; tali-temali, bukan dari logam; tas [amplop, kantung] tekstil, untuk kemasan;
tas sepatu untuk penyimpanan; tas untuk keperluan penyimpanan; tenda *; tenda yang terbuat dari kain; tenda, awning dan
terpal; terpal; terpal plastik serbaguna; terpal terbuat dari bahan yang dilapisi plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:51:46
540   EtiketDID2022085791

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. AKIK NO. 23-A MEDAN, SEI RENGAS PERMATA, MEDAN AREA, Kota Medan,
Sumatera Utara

NIXON

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Salim Halim S.H.
Jalan Merbabu No. 7A

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ORZOLA DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : JINGGA, KUNING, HITAM, MERAH, COKLAT MUDA, COKLAT TUA, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Gulung; Kue Klepon; Kue Lidah Kucing; Kue Lumpang; Kue Onde; Kue Semprit keju;
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Kue Semprit keju spesial; Kue Srikaya; Kue-kue; Lasagna; Lemper; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan
bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan
dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Minuman cokelat; Risoles; Risoles Ayam; Risoles Daging; Risoles durian
mozarella; Roti kering; Tong tjiu pia; biskuit; brownies; cakwe/cakue; es krim; kue basah; kue bebas gluten; kue beras; kue
bolu; kue bulan; kue kastangel; kue lekker; kue nastar; kue pai; kue pastry; kue putri salju; kue sus; kue tar raspberry;
makaroni [kue kering]; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman kopi; minuman teh; nasi goreng; pastel;
pizza; puding; risol; risoles pisang; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:54:50
540   EtiketJID2022085792

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Garden Y3 nomor 16 Kel. Kedoya Utara Kec. Kebun Jeruk, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

REYNER, NADYA OLIVIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SPACE GUYS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Space Guys merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan

gerobak; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan
hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Penyediaan makanan dan minuman; Sediaan-sediaan
makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa penyediaan makanan dan
minuman untuk acara; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; menyajikan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk tamu; penyediaan makanan dan minuman;
penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; persiapan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 11:57:06
540   EtiketJID2022085793

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SIBULA DALAM No. 22, RT/RW 004/004, LAYANG, Kota Makassar, Sulawesi
Selatan

JUNAEDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PORTAL INDONESIA PERKASA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, JINGGA, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Konstruksi fasilitas industri, kecuali bangunan, seperti kilang minyak dan pabrik industri kimia; Jasa Kontraktor; Jasa

saran, konsultasi dan informasi yang berhubungan dengan jasa konstruksi bangunan, instalasi, pemeliharaan dan perbaikan;
Kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan,
dermaga dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan konstruksi bangunan sipil
dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak; Kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang untuk
gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam
konstruksi gedung dan konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.; Konstruksi bangunan;
Konstruksi bangunan dan struktur teknik sipil lain; Konstruksi dan perbaikan gedung; Konstruksi selain bangunan, seperti
fasilitas olahraga di luar ruangan; Konstruksi, instalasi, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan dan perbaikan eksterior dan
interior bangunan; Layanan konstruksi jalan dan jalan raya; Manajemen konstruksi (pengawasan); Pengerjaan konstruksi
struktur baja; jasa bangunan dan konstruksi; jasa konstruksi dalam sifat pekerjaan tanah; jasa konstruksi dan pemeliharaan
yang berkaitan dengan teknik sipil; jasa konstruksi menggunakan beton; jasa konstruksi yang berkaitan dengan pemasangan
sistem pemanas, ventilasi dan pendingin udara; jasa konstruksi, perbaikan, pemeliharaan dan pemasangan; jasa konstruksi,
yaitu, paving beton; jasa konstruksi, yaitu, pembersihan lokasi; jasa konstruksi, yaitu, pengaspalan aspal; jasa konstruksi,
yaitu, penggalian; jasa konstruksi, yaitu, penilaian; jasa konstruksi, yaitu, persiapan bantalan; jasa konsultasi konstruksi dan
penyesuaian pusat perbelanjaan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan dan struktur lainnya; jasa
kontraktor bangunan umum; jasa kontraktor pertambangan; jasa kontraktor properti; jasa kontraktor rumah; jasa pengawasan
konstruksi bangunan untuk proyek bangunan; jasa pengawasan konstruksi bangunan untuk proyek real estat; jasa teknik
konstruksi [konsultasi konstruksi]; jasa teknik konstruksi [pengawasan konstruksi]; konstruksi; konstruksi apartemen;
konstruksi bangunan; konstruksi bangunan dan struktur hemat energi; konstruksi bangunan dan struktur lainnya; konstruksi
bangunan industri; konstruksi bangunan komersial; konstruksi bangunan kustom; konstruksi bangunan perumahan dan
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komersial; konstruksi bangunan tempat tinggal; konstruksi bangunan, bendungan dan jembatan; konstruksi bangunan, jalan,
jembatan dan bendungan; konstruksi dan pemeliharaan bangunan; konstruksi dan pemeliharaan rumah liburan, kamp liburan,
akomodasi sementara, hotel dan hotel perumahan; konstruksi dan perbaikan bangunan; konstruksi dan perbaikan bangunan
dan rumah tinggal; konstruksi dan perbaikan bangunan dan struktur lainnya; konstruksi dan perbaikan rumah; konstruksi dan
renovasi bangunan; konstruksi dan renovasi bangunan dan struktur lainnya; konstruksi dermaga; konstruksi interior bangunan;
konstruksi pabean dan renovasi bangunan; konstruksi pekerjaan umum; konstruksi struktur baja; konstruksi, pemasangan,
pemasangan, perbaikan, renovasi, servis, pemeliharaan dan pembongkaran ladang angin; konstruksi, pemeliharaan dan
perbaikan bangunan yang dapat diangkut dan dibuat dari pabrik; konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan konservatori dan
rumah kaca; konstruksi, pemeliharaan dan renovasi bangunan; konstruksi, pemeliharaan dan renovasi pekerjaan umum;
konstruksi, pemeliharaan dan renovasi properti; konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan bangunan; konstruksi, perbaikan dan
pemeliharaan bangunan, dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; konsultasi konstruksi; konsultasi konstruksi
teknik sipil; manajemen proyek konstruksi [pengawasan konstruksi]; manajemen proyek pembangunan gedung di tempat
[pengawasan konstruksi]; pekerjaan konstruksi yang berkaitan dengan pemasangan dan pemeliharaan sistem kelistrikan;
pemberian saran konstruksi; pemeliharaan peralatan konstruksi; pengawasan konstruksi bangunan; pengawasan konstruksi di
tempat; pengembangan real estat [jasa bangunan dan konstruksi]; penyediaan informasi konstruksi; penyediaan informasi
konstruksi dengan cara elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 12:00:11
540   EtiketDID2022085795

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jarakan RT 03/RW 01, Desa Simoketawang, Kec. Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur, 61261

Erna Churnianingsih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OLENG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam, Hijau, Coklat,Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 12:02:51
540   EtiketDID2022085796

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TREMBESI BLOK D PADEMANGAN TIMUR , Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta

PT. NSR ALPHA TRADING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALADDIN DATES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah marun, kuning emas dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah kurma; Kurma; Kurma yang dikeringkan; Kurma yang diolah; Sediaan kurma; kurma, dikeringkan; minyak biji kurma;

susu kurma===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 12:03:01
540   EtiketJID2022085797

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  JL. SIBULA DALAM No. 22, RT/RW 004/004, LAYANG, Kota Makassar, Sulawesi
Selatan

JUNAEDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PLATINUM GRIYA INDONESIA
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Kontraktor; Pembangunan dan pembangunan subdivisi dan pengembangan perumahan; Pengembangan

perumahan; jasa kontraktor bangunan umum; jasa kontraktor pertambangan; jasa kontraktor properti; jasa kontraktor rumah;
konstruksi bangunan perumahan dan komersial; konstruksi dan pemeliharaan kompleks bangunan, bangunan tempat tinggal,
perumahan, bangunan komersial, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran dan struktur parkir; konstruksi dan pemeliharaan
rumah liburan, kamp liburan, akomodasi sementara, hotel dan hotel perumahan; konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi
perumahan dan bangunan; pembersihan properti perumahan dan komersial; pengembangan perumahan (jasa pembangunan
gedung)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 12:05:42
540   EtiketDID2022085798

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CUAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Meteran; Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat pengukur, alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur

jarak, GPS; Baterai; Fiting listrik; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; METERAN ROLL; Meteran energi
digital; Mistar/meteran [alat ukur]; Pelindung tutup kepala; Pengeras suara; Pipa saluran kabel listrik; SELONGSONG KABEL;
Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Timbangan; aki; alat pelindung diri (APD); alat pengukur; clamp meter [alat ukur];
colokan dan soket listrik; colokan, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik]; helm pelindung; insulator untuk listrik; kabel
dan kabel listrik; kabel listrik; kabel serat optik; kompas; meter air; meteran dan peralatan pengukur elektrik, magnetik dan
elektromagnetik; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; pipa untuk
camera pengawas; salut lindung untuk kabel listrik; sel surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 12:09:46
540   EtiketJID2022085800

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Batu Jimbar No.37 LIPPO Rt.001/009, Panunggangan Barat - Cibodas,
Tangerang, Kota Tangerang, Banten

WINDA NIAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa fisioterapi; Jasa pijat; Klinik kecantikan; Perawatan kebersihan dan kecantikan bagi manusia; Perawatan kecantikan;

Perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan; Pijat ala Thailand; bedah kosmetik; bedah kosmetik dan
plastik; chiropractic, fisioterapi, akupunktur, osteopati, kedokteran olahraga, pijat dan layanan paramedis; elektrolisis kosmetik;
higienis dan perawatan kecantikan untuk manusia; informasi yang berkaitan dengan pijat; informasi, nasihat dan konsultasi
yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; jasa farmasi untuk resep kecantikan; jasa
kecantikan, yaitu layanan dermatologi estetika dan layanan dermatologi kosmetik; jasa konsultasi kecantikan; jasa konsultasi
yang berkaitan dengan penampilan pribadi (rambut, kecantikan, kosmetik); jasa perawatan kesehatan dan kecantikan; jasa
perawatan kosmetik untuk rambut; jasa perawatan pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan
kecantikan); jasa salon kecantikan; jasa salon kecantikan dan perawatan kecantikan; jasa spa, yaitu, jasa kesehatan,
kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk raga dan rohani; jasa tata rias kosmetik; jasa terapi
dan perawatan kecantikan; jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; kecantikan untuk hewan; konsultasi di bidang
kosmetik; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi disediakan melalui Internet di bidang perawatan
tubuh dan kecantikan; konsultasi kecantikan; konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan ahli
kecantikan; layanan analisis kosmetik untuk menentukan kosmetik yang paling tepat untuk digunakan dengan bentuk wajah
dan warna kulit seseorang; layanan kecantikan; layanan kecantikan dan perawatan rambut; layanan kecantikan wajah dan
tubuh; layanan kedokteran gigi kosmetik; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan konsultasi dan nasehat di bidang
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perawatan kecantikan dan tata rambut; layanan konsultasi kecantikan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan
kecantikan; layanan kosmetik; layanan pemesanan salon kecantikan untuk orang lain; layanan penataan rambut dan salon
kecantikan; layanan penyamakan kulit kosmetik untuk manusia; layanan perawatan kecantikan; layanan perawatan kecantikan
disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan kecantikan terutama untuk bulu mata; layanan perawatan kecantikan
untuk hewan; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan
oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium, salon tata rambut dan panti pijat; layanan perawatan kosmetik; layanan perawatan
kosmetik untuk tubuh; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah dan rambut; layanan perawatan tubuh kosmetik;
layanan perawatan tubuh kosmetik yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik;
layanan pewarnaan bulu mata; layanan pijat kaki; layanan pijat refleksi; layanan salon kecantikan; layanan salon kecantikan
hewan peliharaan; layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh
dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan
tato kosmetik; layanan terapi; layanan terapi kecantikan; layanan tusuk gigi kosmetik; memberikan informasi tentang
kecantikan; memberikan informasi terkait layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi terkait
layanan salon kecantikan; memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan penataan rambut dan salon kecantikan;
memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko
tukang cukur; memberikan informasi yang berkaitan dengan pijat tradisional Jepang; memberikan informasi yang berkaitan
dengan pijatan; membuat reservasi salon kecantikan untuk orang lain; menyediakan informasi dalam bidang kecantikan,
kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; menyediakan informasi di bidang layanan medis, layanan klinik medis,
rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan medis; menyediakan
informasi kecantikan atau estetika; menyediakan informasi medis di bidang pengobatan medis terkait kosmetik; menyediakan
informasi mengenai penggunaan dan pemilihan kosmetik, produk-produk perawatan pribadi, dan perawatan kecantikan
melalui internet; pemicu titik pijat; penyediaan informasi secara on-line dalam bidang perawatan tubuh dan perawatan
kecantikan; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; penyewaan mesin dan alat-alat untuk
salon kecantikan, salon estetika atau tempat pangkas rambut; penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon
kecantikan atau toko tukang cukur; perawatan kecantikan kaki; perawatan kesehatan dan kecantikan; perawatan kesehatan
dan kecantikan untuk hewan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia; perawatan kesehatan dan kecantikan
untuk manusia atau hewan; perawatan laser kosmetik dari spider veins; perawatan laser kosmetik jamur kuku; perawatan
laser kosmetik kulit; perawatan laser kosmetik rambut yang tidak diinginkan; perawatan laser kosmetik tato; perawatan laser
kosmetik untuk pertumbuhan rambut; perawatan laser kosmetik varises; perawatan medis, higienis, dan kecantikan;
perawatan pengisi injeksi untuk keperluan kosmetik; pijat aromaterapi; pijat batu panas; pijat cangkang lava panas; pijat dan
pijat terapi Shiatsu; pijat jaringan dalam; pijat kehamilan; pijat olahraga; pijat prenatal; pijat refleksi; pijat swedia; pijat terapi;
pijat tradisional Cina; pijat tradisional Jepang; salon kecantikan; sauna, pemandian, layanan pijat dan terapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 12:14:31
540   EtiketJID2022085801

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CUAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan akses online ke platform perdagangan elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran dan crossing

keuangan elektronik; Penyediaan portal situs web Internet yang menampilkan informasi di bidang teknologi informasi, jaringan
komputer, dan teknologi telekomunikasi; Telekomunikasi, yaitu, komunikasi melalui perangkat elektronik portabel, pemutar
media portabel, perangkat digital portabel, speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier, untuk
mentransmisikan, mengakses, menerima, mengunggah, mengunduh, menyandikan, mendekode, streaming, menampilkan,
menyimpan, menyembunyikan, dan mentransfer suara, audio, gambar visual, data, buku, foto, video, teks, konten, karya
audiovisual, karya multimedia, karya sastra, file, dan karya elektronik lainnya; jasa informasi, konsultasi dan saran yang
berkaitan dengan layanan telekomunikasi telepon yang disediakan melalui kartu panggilan telepon prabayar; layanan papan
buletin elektronik [layanan telekomunikasi]; layanan telekomunikasi disediakan melalui Internet, intranet, dan ekstranet;
layanan telekomunikasi jaringan digital; menyediakan akses dalam bentuk menyediakan jasa konektivitas telekomunikasi ke
perangkat elektronik untuk mentransfer gambar, pesan, audio, visual, audiovisual dan karya multimedia di antara perangkat
bergerak, perangkat pintar, perangkat elektronik portabel, perangkat digital portabel, tablet, komputer, TV, penerima TV, dan
set top box; menyediakan akses ke database; menyediakan akses ke komputer, elektronik, dan database online; menyediakan
akses ke platform Internet untuk tujuan pertukaran foto digital; menyediakan akses ke portal di Internet, serta di Internet
seluler; menyediakan akses pengguna ke mesin pencari; menyediakan akses pengguna ke platform di Internet; menyediakan
fasilitas on-line untuk interaksi real-time dengan pengguna komputer lain; menyediakan layanan surat elektronik dan pesan
instan; menyediakan layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di Internet dan media elektronik lainnya;
menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer;
menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk transmisi pesan di antara pengguna di bidang
kepentingan umum; menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal dan
global lainnya; pengiriman dokumen secara elektronik; pengiriman gambar dan foto secara elektronik melalui jaringan
komputer global; pengiriman pesan secara digital; penyediaan akses ke platform perdagangan elektronik (situs web) untuk
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perdagangan elektronik; penyediaan akses kepada platform-platform dan portal-portal internet untuk platform business to
business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; penyediaan koneksi
telekomunikasi melalui terminal komputer; penyiaran multimedia melalui Internet; surat elektronik dan layanan pesan;
transmisi program periklanan dan komunikasi periklanan media melalui jaringan komunikasi digital===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 12:22:15
540   EtiketDID2022085803

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ROOM 907, WING TUCK COMMERCIAL CENTRE, 177-183, WING LOK STREET
HONG KONG GATHERING MEDIA LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Prudence Jahja S.H.,LL.M
Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur
Kavling 126

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M8 & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : M8 = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Dompet elektronik yang

dapat diunduh; Komputer genggam; Notepads elektronik (ENote); Peralatan jaringan komunikasi; Perangkat elektronik digital
portabel genggam dan pribadi untuk merekam mengatur mengirim memanipulasi meninjau dan menerima teks data dan file
digital; Perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi nirkabel untuk digunakan dengan perangkat/alat nirkabel; Perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet digital; Perangkat lunak komputer yang memungkinkan
pengguna perangkat komunikasi untuk mengakses database dan jaringan komputer global; Perangkat lunak permainan
komputer untuk digunakan pada ponsel dan telepon seluler; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui
jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; Perangkat lunak telepon protokol internet; Perangkat lunak untuk komunitas
virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau
diamankan.; Perangkat lunak yang menyediakan dompet digital.; Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi
pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; Program permainan komputer; Program permainan
komputer yang dapat diunduh melalui internet; Telepon Seluler; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; asisten
digital pribadi (PDA); file gambar yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; monopod untuk alat elektronik digital
genggam, yaitu, telepon genggam, komputer tablet; pembawa data magnetik; penyelenggara elektronik genggam; peralatan
telekomunikasi; perangkat keras komputer; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet mata uang
digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token digital; perangkat lunak e-commerce
komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat
lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan akses banyak pengguna ke jaringan
informasi komputer global; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan pengguna jaringan komputer; perangkat lunak
pengiriman pesan instan; perangkat lunak permainan elektronik; perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak untuk
konten nirkabel, pengiriman data dan informasi; perangkat lunak untuk memproses gambar, grafik dan teks; perangkat lunak
untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting,
menampilkan, membuat blog , menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi
melalui jaringan komunikasi.; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk jejaring sosial;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memungkinkan transfer uang secara elektronik antara para pengguna; perangkat
telekomunikasi seluler; periferal komputer; permainan elektronik yang dapat diunduh; program komputer untuk digunakan
dalam telekomunikasi; program permainan komputer; program permainan untuk mesin permainan video arcade; program
permainan untuk peralatan permainan video konsumen; publikasi elektronik, dapat diunduh; telepon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 12:29:07
540   EtiketDID2022085805

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LINGKUNGAN TALUN KIDUL RT/RW 003/004 KELURAHAN TALUN KECAMATAN
SUMEDANG UTARA, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 45321

IRMAYADI, SE.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HDH FACTORY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===zephyr [pakaian]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 12:35:10
540   EtiketJID2022085806

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung GPP Lt.3, Jl. Grand Galaxy Boulevard No.1, Kelurahan Jakasetia,
Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17147

PT. CIPTA SEDAYU INDAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GRAND GALAXY CITY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Cokelat Tua dan Cokelat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan;

Layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan penyewaan real estat, apartemen dan tempat tinggal;
broker asuransi real estat; jasa agen real estat komersial dan residensial; jasa agen real estat untuk penyewaan gedung; jasa
agen real estat untuk penyewaan properti; jasa agen real estat untuk penyewaan tanah; jasa pembelian dan penjualan real
estat, pekerjaan keuangan yang berhubungan dengan real estat; jasa penyewaan real estat; layanan broker real estat yang
berkaitan dengan pembebasan lahan; layanan broker real estat, manajemen, sewa guna dan penyewaan; layanan real estat
yang berkaitan dengan pembelian real estat; layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan pusat perbelanjaan; layanan
real estat yang disediakan melalui jaringan komputer global atau Internet; pengelolaan dan pengaturan kepemilikan bersama
atas real estat; pengelolaan fasilitas untuk real estat dan properti; pengembangan properti dan real estat; penjualan real estat;
penyediaan informasi yang menawarkan di bidang real estat mengenai penyewaan, pembelian dan penjualan apartemen,
kondominium, villa, dan kabin melalui portal website internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 12:38:01
540   EtiketDID2022085807

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Nyamplungan 9/48 rt001 rw010, Kota Surabaya, Jawa Timur
Omar Abdullah Alamudi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AbuQassim
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, emas, kuning, cokelat, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah kurma; Kurma; Kurma yang dikeringkan; Kurma yang diolah; Sediaan kurma; kurma, dikeringkan; minyak biji kurma;

susu kurma===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 13:29:24
540   EtiketDID2022085840

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Podomoro City. Soho Capital Lt.38 Unit 3803, Jl. Letjen. S. Parman Kav.28, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

PT. MANNA GOJAYA CORPORINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOKOCECE & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Biru, Biru Tua, Oranye, Kuning, Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman yogurt yang dicampur biji-bijian; Sediaan biji-bijian; makanan penutup nabati, terutama terdiri dari beras, kedelai,

kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang
dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik
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kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi,
makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; susu bubuk yang
berasal dari tumbuhan, khususnya yang berbahan dasar beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan
buah-buahan; susu nabati, khususnya beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan dan kacang-
kacangan; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-
buahan; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu bubuk berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-
bijian dan buah-buahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 13:37:43
540   EtiketDID2022085843

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. ANTASARI PERDANA NO 7C RT 016 RW 000, Kabupaten Banjar,
Kalimantan Selatan

HIDAYATULLAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HBQ
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Jambu dan Kuning Keemasan
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bedak padat untuk

wajah; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa rambut; Cairan
untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian; Cat alis; Deodorant stick;
Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Esens rambut; Garis
Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Gel untuk mandi; Highlighter
bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Home Peeling wajah; Kain Penggosok; Kain amplas
dari pasir; Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Kosmetik fungsional; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim kulit daerah
sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk
bayi; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab
kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim untuk mandi; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah
(kosmetik); Lak rambut; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion anti-penuaan; Losion dan spray untuk tubuh; Losion
menghapus make-up; Losion pelindung sinar UV; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk
wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung
sinar ultra-violet; Malam pembuat sepatu; Malam tukang sepatu; Masker wajah (kosmetik); Minyak bayi; Minyak untuk sumbu
sembahyang; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelapis kuku; Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-
barang keperluan bayi; Pelet (Minyak); Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih botol bayi; Pembersih untuk badan; Pembilas
kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pensil highlighter (kosmetik); Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar nafas tidak
mengandung obat; Penyegar ruangan; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Pewangi untuk pewangi ruangan;
Pewarna dan cat rambut; Pomade alis; Pomade bibir; Produk penataan rambut; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun {bukan untuk
keperluan pribadi}; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik);
Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dasar untuk tata rias
wajah; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan mandi; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat);
Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk
keperluan binatu; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang
noda untuk keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan
perawatan rambut tanpa obat; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan
tata rias dan penghapus riasan; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit
(tidak mengandung obat); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk
perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir sepatu bot; Semprotan pelembab
wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Senyawa wewangian; Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik);
Serum leher (kosmetik); Sipat; Spray penyegar mulut; Standar pelembut kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar
mata; Strip untuk pori-pori kulit; Tabir surya yang disemprot; Tanah liat (kosmetik); Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue wangi
basah; Tisu pembersih pra-dibasahi; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Warna alis; Zat untuk menurunkan kelembaban
untuk penggunaan rumah tangga; abu vulkanik untuk dibersihkan; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian;
air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air linen beraroma; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris
[parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil
gambar; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; aroma diffuser
buluh udara; aromatik [minyak esensial]; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik;
baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan
pemoles untuk pengawetan kulit; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan
untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor; balm cukur; balm rambut non-obat; balsem bibir
tanpa obat; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan
melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan
pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan
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toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air
toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batu
apung; batu apung buatan; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik beraroma; batu tawas
[astringen]; bedak bayi; bedak mandi; bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah
longgar; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik;
body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bom mandi; bronzer kulit;
bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gosok; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk
pemoles; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah,
kosmetik dan mandi; busa cukur; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa
untuk mandi berendam dan pancuran; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih
kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan penghapus kutek; cairan
penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang
kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cat krom; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat
sediaan pengupasan; cat wajah; cologne setelah bercukur; dandan; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; dasar
untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian];
deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deterjen; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair;
deterjen rumah tangga sintetis; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; diamantine
[abrasif]; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk
keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; esens perawatan kulit
non-medis; esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face
tonics klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; garam mandi; garam
mandi beraroma; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan
medis; garam pemutih; gel cukur; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel
mandi dan mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat,
selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat;
gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi
pancuran (shower); gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah untuk
dipakai setelah bercukur; gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; glitter kuku; greasepaint;
handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi
dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk reed
diffusers; kain amplas; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi untuk
pemolesan; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapur untuk make-up; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi;
kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kerucut pinus beraroma; kit
kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; kondisioner kain;
kondisioner kuku; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner sampo;
korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan
make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan
tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; krim; krim after-
shave (non-obat); krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi yang tidak mengandung
obat; krim bibir; krim boot; krim bronzing kulit; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kaki
tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit yang adil; krim malam; krim
mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-
obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik];
krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit;
krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya; krim
tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk
memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim
untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah tidak mengandung obat; krim wangi; krim wangi untuk keperluan
kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kuku buatan dari logam mulia; kulit mengklarifikasi; kulit
quillaia untuk dicuci; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lilin bahan kulit;
lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin lantai; lilin mobil; lilin pembuat sepatu; lilin tanpa selip untuk
lantai; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan krim untuk digunakan pada
kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion
dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion
untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion
cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion kulit
dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi;
lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion non-obat untuk melembabkan kulit;
lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion pengeritingan permanen; lotion perawatan penguatan rambut; lotion rambut tanpa obat; lotion
restorasi rambut tanpa obat; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan
usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah;
lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku
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dan rambut; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-
up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up
untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi
untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan
perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan
kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah;
masker pembersihan; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker
tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan
wajah; masker wajah; masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan
pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan
sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion;
memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk membersihkan; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun
untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak dan
lotion penyamakan matahari; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak
esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan
umum; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak kasturi [wewangian]; minyak lavender; minyak mandi; minyak
mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak
mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak melati; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak penyamakan matahari;
minyak peppermint [wewangian]; minyak pijat; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak terpentin untuk degreasing;
minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet;
minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wangi;
minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak-minyak perawatan kulit; mizu-oshiroi
[foundation cair]; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi
untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan
medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths
untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket kecantikan (beauty pack) untuk
menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; parfum;
parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum,
eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk
permen karet; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk
tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembab kulit; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki;
pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung bibir non-obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih
baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih
pakaian selam; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih
untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik;
pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk
keperluan rumah tangga; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan
rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir;
pemolesan pemerah pipi; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih kuku; pena cat kuku; pencerah
kulit; pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen;
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; penghilang cat kuku; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; pengkilap bibir; pensil blush
on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penyegar nafas; penyegar tubuh dengan cara
disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; peralatan mandi tanpa obat; perasa makanan [minyak esensial]; perekat
untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat
untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan
kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; perona pipi; persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma
dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewarna bibir dalam bentuk
cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomades untuk
keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk
penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna]
untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan;
produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; racun lebah untuk keperluan kosmetik;
ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam
kaki tanpa pengobatan; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun
almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun
cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki;
sabun cukur; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun
mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat;
sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pelana; sabun pencerah warna
untuk keperluan binatu; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk penggunaan rumah
tangga; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet
parfum; sachet untuk linen wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan
lotion tanpa obat; sampo; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo
karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo,
kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk
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keperluan kosmetik; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan
untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah
tangga; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan
bercukur; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan
untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan cukur; sediaan dan bahan non-obat
untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi
tanpa obat untuk wajah; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan;
sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan
kondisioner kain; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan
kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati
diwajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa;
sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower);
sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi, bukan untuk keperluan
medis; sediaan menghapus make-up; sediaan menghilangkan karat; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi;
sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan
pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan karburator dan tersedak;
sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang
perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban
dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan
pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan
untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan
penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pengeritingan
dan pengeritingan permanen; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri
[kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat;
sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan
non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan
kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak
mengandung obat; sediaan perbaikan kuku; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa
obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi
menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan tabir surya untuk digunakan pada
kulit; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mandi berendam
berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan
untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan,
melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka
saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran;
sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan
untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk mengilatkan
[semir]; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengupasan lilin
dari lantai; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat,
yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan
awal rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan, termasuk krim, gel,
dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan
mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; self-tanning lotion
[kosmetik]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir mobil; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur dan
lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan kamar beraroma; semprotan linen beraroma; semprotan penyegar
nafas; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang
mengandung wewangian; senyawa buffing; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serbuk basma; serpih mandi; serum
anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah
tidak mengandung obat; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo
hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk
hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida
[abrasif]; soda pemutih; solusi gerusan; stik untuk menyebarkan aroma; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip abrasif; strip
napas menyegarkan; sulingan tanaman; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab
setelah bercukur; susu tubuh; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tablet pembersih gigi
tiruan tanpa obat; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi
tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit; tips kuku; tisu bayi diresapi dengan
sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau
losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; tongkat kapas
serbaguna untuk penggunaan pribadi; topeng kulit kepala; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak
berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; wangi-wangian; warna jenggot; warna
pipi; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk
penggunaan pribadi; wol baja diresapi untuk pembersihan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 13:44:03
540   EtiketDID2022085844

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Merdeka Utara No. 37, Ciledug Tengah, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 45188
PRISILA TANIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yosephine Kartini Natawiria S.H., M.H.
Epicentrum Walk Office Suite A529, Lt. 5,  Jl. HR. Rasuna Said,  Kel. Karet
Kuningan, Kec. Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LANIA GOLD
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Kuning Emas, dan Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===PERHIASAN KECIL (BARANG-BARANG PERHIASAN); Perhiasan dan batu mulia; Perhiasan yang terbuat dari logam

mulia dan batu berharga; anting-anting berlapis emas; anting-anting emas; barang dari emas imitasi; barang-barang ornamen
dari logam mulia; barang-barang perhiasan; barang-barang perhiasan yang dilapisi dengan logam mulia; bros perhiasan;
campuran emas; cincin (perhiasan); cincin berlapis emas; emas; emas campuran batangan; emas, tidak ditempa atau
ditempa; gelang berlapis emas; gelang emas; gulungan perhiasan; jam tangan emas; kalung [perhiasan]; kalung berlapis
emas; kalung emas; kotak pernak-pernik (kotak perhiasan); kotak untuk perhiasan; liontin (perhiasan); logam mulia; ornamen
dari logam mulia, untuk perhiasan; ornamen perhiasan; peniti hias bros (perhiasan); perhiasan; perhiasan emas; perhiasan
perak; perhiasan terbuat dari logam mulia; perhiasan untuk tubuh; perhiasan untuk wanita; perhiasan, batu mulia; pernak-
pernik (perhiasan); tempat perhiasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 13:44:58
540   EtiketJID2022085845

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dempo I No. 43, RT/RW 004/003 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran
Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Abadi Tisnadisastra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fortuna Alvariza S.H.,
FAIP Advocates & IP Counsels   Jalan Cipaku 6 No 14 - Kebayoran Baru

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ATD
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi ahli dibidang penilaian kerugian dibidang hukum; Memberikan Solusi Hukum mengenai Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Pengumpulan, manajemen, penelitian, analisis dan evaluasi informasi yang
berkaitan dengan situasi dan hukum internasional; jasa advokasi hukum; jasa eksploitasi hak properti industri dan hak cipta
dengan lisensi [layanan hukum]; jasa hukum yang berkaitan dengan lisensi hak cipta; jasa hukum yang berkaitan dengan
pembentukan dan pendaftaran perusahaan; jasa investigasi hukum; jasa konsultasi ahli yang berkaitan dengan isu/persoalan
hukum; jasa konsultasi dan layanan hukum di bidang peraturan, persyaratan dan undang-undang privasi dan keamanan; jasa
konsultasi hukum; jasa konsultasi hukum profesional yang berkaitan dengan waralaba; jasa konsultasi hukum yang berkaitan
dengan hak kekayaan intelektual; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan pemetaan paten; jasa lisensi desain terdaftar
[layanan hukum]; jasa lisensi merek dagang [layanan hukum]; jasa lisensi paten dan permohonan paten [layanan hukum]; jasa
lisensi penelitian dan pengembangan [layanan hukum]; jasa mediasi [layanan hukum]; jasa paralegal; jasa pelaporan
pengadilan [layanan hukum]; jasa pemantauan hak kekayaan intelektual untuk tujuan penasehat hukum; jasa pemantauan
merek dagang [layanan hukum]; jasa pembuatan akta tanah [layanan hukum]; jasa pemesanan untuk layanan hukum; jasa
penasihat dan perwakilan hukum; jasa penelitian hukum; jasa peninjauan standar dan praktik untuk memastikan kesesuaian
dengan peraturan perundang-undangan; jasa peninjauan standar dan praktik untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan
perundang-undangan anti-korupsi; jasa penyediaan informasi di bidang hukum; jasa penyediaan informasi hukum dari
database interaktif daring (online); jasa penyediaan informasi secara daring (online) dibidang hukum; jasa penyediaan
informasi tentang layanan hukum melalui situs web; jasa penyediaan informasi tentang prosedur hukum yang berkaitan
dengan tuntutan hukum atau isu/persoalan hukum lainnya; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan urusan hukum;
jasa penyediaan informasi, penasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan masalah hukum; jasa penyediaan layanan hukum
yang berkaitan dengan tuntutan hukum; jasa penyediaan pendapat hukum ahli; jasa penyiapan dokumen hukum dan jasa
penelitian untuk pengacara; jasa penyiapan laporan hukum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 13:45:01
540   EtiketDID2022085846
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Podomoro City. Soho Capital Lt.38 Unit 3803, Jl. Letjen. S. Parman Kav.28, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

PT. MANNA GOJAYA CORPORINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOKOCECE & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Biru, Biru Tua, Oranye, Kuning, Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-

polongan atau sayuran; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Biji-bijian yang
terbagi dua; Makanan beku terutama terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-
bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); biji-bijian beku; biji-bijian cannihua olahan; biji-bijian olahan; keripik
berbahan dasar biji-bijian; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti
dan sereal; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap saji
terutama terdiri dari sereal dan biji-bijian; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sereal dan biji-bijian olahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 13:46:59
540   EtiketJID2022085847

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dempo I No. 43, RT/RW 004/003 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran
Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Abadi Tisnadisastra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fortuna Alvariza S.H.,
FAIP Advocates & IP Counsels   Jalan Cipaku 6 No 14 - Kebayoran Baru

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ATD Law
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu, Putih, dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Konsultasi bisnis,

informasi atau penyelidikan; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan promosi dan publisitas;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; Periklanan online; iklan dan promosi perusahaan; iklan secara
online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; iklan, promosi, dan layanan keagenan; konsultasi
bisnis profesional; konsultasi bisnis, manajemen, perencanaan dan pengawasan; konsultasi yang berkaitan dengan analisis
bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan
promosi; layanan pemasaran online; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis;
manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan
pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial; nasehat manajemen;
organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi
dan iklan komersial; promosi penjualan; publikasi bahan dan teks publikasi; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan;
publikasi materi publikasi online; publikasi naskah publisitas/iklan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 13:48:44
540   EtiketJID2022085850

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dempo I No. 43, RT/RW 004/003 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran
Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Abadi Tisnadisastra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fortuna Alvariza S.H.,
FAIP Advocates & IP Counsels   Jalan Cipaku 6 No 14 - Kebayoran Baru

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ATD Law
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu, Putih, dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi ahli dibidang penilaian kerugian dibidang hukum; Memberikan Solusi Hukum mengenai Kepailitan dan
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Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Pengumpulan, manajemen, penelitian, analisis dan evaluasi informasi yang
berkaitan dengan situasi dan hukum internasional; jasa advokasi hukum; jasa eksploitasi hak properti industri dan hak cipta
dengan lisensi [layanan hukum]; jasa hukum yang berkaitan dengan lisensi hak cipta; jasa hukum yang berkaitan dengan
pembentukan dan pendaftaran perusahaan; jasa investigasi hukum; jasa konsultasi ahli yang berkaitan dengan isu/persoalan
hukum; jasa konsultasi dan layanan hukum di bidang peraturan, persyaratan dan undang-undang privasi dan keamanan; jasa
konsultasi hukum; jasa konsultasi hukum profesional yang berkaitan dengan waralaba; jasa konsultasi hukum yang berkaitan
dengan hak kekayaan intelektual; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan pemetaan paten; jasa lisensi desain terdaftar
[layanan hukum]; jasa lisensi merek dagang [layanan hukum]; jasa lisensi paten dan permohonan paten [layanan hukum]; jasa
lisensi penelitian dan pengembangan [layanan hukum]; jasa mediasi [layanan hukum]; jasa paralegal; jasa pelaporan
pengadilan [layanan hukum]; jasa pemantauan hak kekayaan intelektual untuk tujuan penasehat hukum; jasa pemantauan
merek dagang [layanan hukum]; jasa pembuatan akta tanah [layanan hukum]; jasa pemesanan untuk layanan hukum; jasa
penasihat dan perwakilan hukum; jasa penelitian hukum; jasa peninjauan standar dan praktik untuk memastikan kesesuaian
dengan peraturan perundang-undangan; jasa peninjauan standar dan praktik untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan
perundang-undangan anti-korupsi; jasa penyediaan informasi di bidang hukum; jasa penyediaan informasi hukum dari
database interaktif daring (online); jasa penyediaan informasi secara daring (online) dibidang hukum; jasa penyediaan
informasi tentang layanan hukum melalui situs web; jasa penyediaan informasi tentang prosedur hukum yang berkaitan
dengan tuntutan hukum atau isu/persoalan hukum lainnya; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan urusan hukum;
jasa penyediaan informasi, penasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan masalah hukum; jasa penyediaan layanan hukum
yang berkaitan dengan tuntutan hukum; jasa penyediaan pendapat hukum ahli; jasa penyiapan dokumen hukum dan jasa
penelitian untuk pengacara; jasa penyiapan laporan hukum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 13:50:51
540   EtiketJID2022085851

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Daan Mogot No.47, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan,
Jakarta Barat 11470. , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. MEGA HARAPAN MULIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Edi Kristianto S.H.,
Jalan Raden Saleh Nomor 51A Cikini  Menteng Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta
10330

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kelas Center by Kelas.com
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning emas, hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial,

pemasaran untuk orang lain; Jasa Pendidikan; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan untuk pengembangan
karakter dan kemampuan SDM; Jasa kursus secara online; Jasa pelatihan; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan,
yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan,
memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal,
sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser web, dan perangkat
elektronik; Jasa pengajaran secara online; Jasa-jasa pendidikan dalam bentuk penyediaan paket kursus, loka karya-loka karya
dan seminar-seminar untuk pelanggan semua usia di prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi dan
level dewasa; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi
data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak,
peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan
aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer,
perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk
memelihara dan   mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.;
Latihan untuk pegawai; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan
pendidikan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang
pengembangan kepemimpinan, sumber daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan
karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika,
seni dan kerajinan, alam dan konservasi; Memproduksi program untuk pendidikan, kebudayaan, hiburan dan olahraga;
Mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya
pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula
(start-up) dan kewiraswastaan; Penyelenggaraan webinar ( seminar online); akademi [pendidikan]; jasa manajemen di bidang
pendidikan, yaitu, pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah
menengah dan universitas; kursus bahasa; layanan instruksi dan pelatihan; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
manajemen bisnis; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan
pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang
manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan
olahraga; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran
yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; melakukan kelas latihan; melakukan kelas latihan
boot camp; memberikan informasi online tentang pelatihan; memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan,
hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; mengatur dan
melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan seminar pelatihan; mengatur dan melakukan tutorial; menyediakan
konten audio daring yang tidak dapat diunduh, termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast
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dan siaran web; menyediakan kursus pengajaran; menyediakan kursus pengajaran di bidang bahasa asing; menyediakan
kursus pengajaran di bidang teknologi; menyediakan kursus pengajaran online; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih
lanjut; pelatihan di bidang manajemen bisnis; pelatihan di bidang teknologi komunikasi; pelatihan praktis di bidang pengelasan;
pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik;
pendidikan di bidang manajemen bisnis; pengujian pendidikan; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; penyediaan
video yang tidak dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi
nirkabel; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh; perekaman video yang tersedia melalui stream online; persiapan
kursus dan ujian pendidikan; produksi film di studio; produksi pertunjukan film dan video; produksi podcast; produksi rekaman
video; produksi studi film; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat; publikasi teks dan gambar, termasuk dalam
bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 13:53:16
540   EtiketDID2022085852

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Podomoro City. Soho Capital Lt.38 Unit 3803, Jl. Letjen. S. Parman Kav.28, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

PT. MANNA GOJAYA CORPORINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOKOCECE & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Biru, Biru Tua, Oranye, Kuning, Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Groat (biji-bijian) untuk unggas; Produk pertanian, hortikultura, kehutanan dan biji-bijian; biji-bijian [sereal]; biji-bijian dan

biji mentah dan belum diolah; biji-bijian mentah; biji-bijian mentah dan belum diolah; biji-bijian untuk konsumsi hewan; biji-bijian
yang belum diolah; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian; malt [biji-bijian yang belum
diolah] untuk diseduh dan disuling; millet Jepang (biji-bijian) yang belum diolah; millet proso (biji-bijian) yang belum diolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 13:58:58
540   EtiketJID2022085855

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: WISMA RITRA SAFIRA LANTAI 3 JL. WARUNG JATI BARAT NO.6 KALIBATA
PANCORAN, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12740

PT. VISI CIPTA PROFITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Windyarti S.T., M.T., S.H.
Swanapada Intelektual Indonesia,  Bintaro Bussines Center, Jl. R.C. Veteran No. 1-I
Bintaro  Jakarta Selatan, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOMUS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan perkenalan dan pertemuan

bisnis dan skema jaringan kerja bisnis; analisis informasi bisnis yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; bantuan bisnis sehubungan dengan memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan
global; jaringan bisnis; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa informasi bisnis yang tidak berkaitan dengan
informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan
standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; jasa jaringan bisnis dan profesional; jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan
komersial/ promosi dan / atau iklan yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; jasa
untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis; layanan
jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen strategis; memberikan informasi
bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi direktori bisnis melalui jaringan komputer global;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis pemilik merek dagang yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; menyediakan layanan direktori informasi bisnis, melalui jaringan komputer global; penagihan dan layanan
penagihan yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengelolaan hubungan pelanggan
yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan
pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; penghimpunan/ penerimaan/ penyimpanan
dan penyediaan data informasi bisnis yang terkomputerisasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
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jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; perencanaan bisnis yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; saran
dan bantuan manajemen bisnis yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; saran
dan informasi terkait layanan pelanggan dan manajemen produk yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 14:00:53
540   EtiketJID2022085856

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Merdeka Utara No. 37, Ciledug Tengah, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 45188
PRISILA TANIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yosephine Kartini Natawiria S.H., M.H.
Epicentrum Walk Office Suite A529, Lt. 5,  Jl. HR. Rasuna Said,  Kel. Karet
Kuningan, Kec. Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LANIA GOLD
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Kuning Emas, dan Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan toko ritel online; Toko emas; Toko emas dan perhiasan; Toko perhiasan; layanan ritel disediakan oleh toko

perhiasan; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko grosir online; layanan toko ritel menampilkan perhiasan;
pemasaran; pemasaran produk; toko; toko online; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko yang menjual perhiasan;
toko yang menjual perhiasan emas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 14:01:51
540   EtiketDID2022085858

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Daan Mogot No.47, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan,
Jakarta Barat 11470., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. MEGA HARAPAN MULIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Edi Kristianto S.H.,
Jalan Raden Saleh Nomor 51A Cikini  Menteng Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta
10330

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kelas Center by Kelas.Com
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning emas, hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi

untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pendidikan; Perangkat pendidikan ilmiah;
Software aplikasi komunikasi melalui internet; Software untuk survey; alat pengembangan perangkat lunak komputer; aplikasi
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; materi kursus
pendidikan yang dapat diunduh; peralatan dan instrumen pendidikan; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi untuk
smartphone; perangkat lunak augmented reality untuk pendidikan; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer
(software) untuk media pembelajaran; perangkat lunak komputer pendidikan; perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data;
perangkat lunak komputer untuk memproses informasi; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan
audiovisual dan aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer untuk
ponsel; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan
kebutuhan sumber daya; perangkat lunak komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat
lunak komputer, firmware dan perangkat keras; perangkat lunak pendidikan; perangkat lunak realitas virtual untuk pendidikan;
platform perangkat lunak komputer yang direkam atau  yang dapat diunduh; program dan perangkat lunak komputer; program
perangkat lunak komputer; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang pendidikan; software simulasi pelatihan virtual
reality di bidang teknologi informasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 14:02:58
540   EtiketDID2022085861

730 Nama Pemohon : SUPRIYATI
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Alamat Pemohon : JL. MENGKUDU BLOK M GG. 2 NO. 34 RT 011/RW 007, KEL. LAGOA , Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14270

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: n'jon
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===tekwan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 15:15:45
540   EtiketD162022085928

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Br. Dalem, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, 80652
I Komang Sukarsana. S, Sp

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Suksme Kopi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kopi; minuman berbahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;

minuman-minuman berbahan dasar kopi;; sediaan minuman kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 15:16:24
540   EtiketDID2022085929

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Werkudoro I blok D-71, Larangan, Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,
61271, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61271

PT Mediplus Karya Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: medismart
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah muda (#FF0091) & Biru (#00A2E9)
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi atau Sistem informasi yang mengolah data tentang kesehatan di Rumah Sakit atau instansi kesehatan; Aplikasi

ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak) untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer
berbasis kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; Perangkat lunak untuk digunakan dalam menghitung, mentransfer
dan menyimpan data yang berkaitan dengan diagnosis medis dan evaluasi atas pencitraan medis; aplikasi perangkat lunak
[aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan
perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan
informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan,
menyimpan, mengelola, dan menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat
perawatan, bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan
mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi informasi perawatan kesehatan.; aplikasi perangkat
lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk ponsel; aplikasi ponsel pintar [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak];
aplikasi seluler; aplikasi seluler yang dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer
tablet; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; perangkat lunak
aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat
lunak kecerdasan buatan untuk perawatan kesehatan; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data;
perangkat lunak perawatan kesehatan; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk komunikasi
data medis antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi
seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan, dan
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pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi perawatan medis kolaboratif
antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan
aplikasi desktop untuk merekam data medis; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk
pelacakan dan pemeliharaan rencana kesehatan dan perawatan; platform berbasis website dan aplikasi; program alat
pengembangan aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan komputer genggam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 15:16:56
540   EtiketDID2022085930

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BENDUNGAN MELAYU RT 11/RW 05, KEL. TUGU SELATAN , Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14260

MELLY WARDHANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MaMaMel
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sprei tempat tidur; sprei===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 15:18:16
540   EtiketDID2022085931

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tinu
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengocok, menggunakan listrik; Besi bor (bagian mesin); Gerinda genggam, listrik; Katup, katup geser, keran atau

klak katup [bagian-bagian mesin]; Ketel air (bagian mesin); Mesin bongkar pasang ban; Mesin bubut pipa; Mesin pelengkung;
Mesin pemotong pipa; Mesin penghembus untuk mengempa, menyedot dan mengangkut biji-bijian; Mesin pengulir pipa;
Mesin pompa pembuang air; Motor untuk mesin; Perlengkapan pemboran sumur minyak/ring (terapung atau tidak terapung);
Pompa air  ; alat pembersih, listrik, untuk keperluan rumah tangga; alat pertanian, selain dioperasikan dengan tangan; alat-alat
listrik; blender, listrik, untuk keperluan rumah tangga; dinamo sepeda; gergaji [mesin]; inkubator untuk telur; keran [Mesin
Perkakas]; kompresor [mesin]; mata pisau; mesin bor sumur; mesin dan alat fusi untuk melebur dan menyambung ke pipa
plastik; mesin dan peralatan mesin; mesin jahit; mesin molding; mesin pemotong; mesin pemotong rumput traktor; mesin
pengebor; mesin pengepres pakaian, listrik; mesin penghancur; mesin penjual otomatis untuk makanan dan minuman; mesin
pertanian; mesin pompa angin (instalasi
bengkel); mesin untuk ekstrusi plastik; mesin untuk pengolahan plastik; pemangkas rumput, listrik; pembersih lantai otomatis;
pembuka pintu, listrik; penutup pintu, listrik; pisau [bagian dari mesin]; pompa air listrik; pompa hidrolik; pompa meteran
sentrifugal; pompa vakum; pompa, listrik; selang penyedot debu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 15:18:21
540   EtiketDID2022085932

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Petolongan No.20 RT.008 RW.003, Purwodinatan, Semarang Tengah, Kota
Semarang - Jawa
Tengah , Kota Semarang, Jawa Tengah, 50137

TAN TJIE THENG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : ELTORO
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===ban kendaraan; gerobak dorong===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 15:18:25
540   EtiketDID2022085933

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Industri Lippo City Blok J5 No. 12, Serang - Cikarang, Bekasi - Jawa Barat,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

PT. BEVANANDA MUSTIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEVA BARB + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Harnes kawat kelistrikan untuk mobil; Kawat dan kabel untuk pengisi listrik

kamera; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Kawat-kawat yang disekat; alat pengukur diameter kawat; kawat bumi; kawat
listrik; kawat sekering; kawat telepon; kawat tembaga, terisolasi; konektor kawat [listrik]; lilitan kawat [listrik]; sambungan listrik
(timah ) yang terdiri dari panjang kawat atau bantalan logam yang dirancang untuk menghubungkan dua lokasi secara
listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 15:19:02
540   EtiketDID2022085934

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Garden Y3 nomor 16 Kel. Kedoya Utara Kec. Kebun Jeruk, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

VINCENT, REYNER

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COCO SUMMER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Coco Summer merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 32, 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jus kelapa [minuman]; Minuman air kelapa; Minuman air kelapa bukan berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar

kelapa bukan pengganti susu; Minuman jus buah; Minuman jus kelapa; air kelapa [minuman]; air minum dengan rasa; air
minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; jus buah; jus buah segar; minuman berbahan dasar kelapa; minuman
buah dan jus buah; minuman es Kelapa Muda Asam Manis; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol, selain pengganti
susu===
===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan
gerobak; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan
hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Penyediaan makanan dan minuman; Sediaan-sediaan
makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa penyediaan makanan dan
minuman untuk acara; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; menyajikan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk tamu; penyediaan makanan dan minuman;
penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; persiapan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 15:19:12
540   EtiketJID2022085935

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ROOM 907, WING TUCK COMMERCIAL CENTRE, 177-183, WING LOK STREET
HONG KONG GATHERING MEDIA LIMITED
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Prudence Jahja S.H.,LL.M
Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur
Kavling 126

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M8 & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : M8 = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon genggam; Jasa informasi hiburan; Jasa penyediaan website yang

menampilkan informasi tentang entertainmen; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi yang sedang berlangsung
melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi pendidikan; Publikasi online buku dan jurnal elektronik; jaringan
komputer dan jaringan komunikasi global; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita,
realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa/layanan
hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer;
layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan pelatihan;
memberikan informasi online terkait dengan game komputer dan perangkat tambahan komputer untuk game; memberikan
informasi tentang hiburan dan acara hiburan melalui jaringan online dan Internet; memberikan informasi yang berkaitan
dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan
berkelanjutan melalui Internet; menyediakan berita dalam sifat pelaporan peristiwa terkini; menyediakan hiburan; menyediakan
hiburan on-line dalam sifat turnamen game; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan pelatihan;
menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang
musik, hiburan musikal dan artis musikal; organisasi kompetisi permainan elektronik; penyediaan game yang tidak dapat
diunduh di Internet; penyediaan informasi daring tentang pendidikan; penyediaan informasi hiburan yang berhubungan dengan
suatu karakter animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan musik digital
(tidak dapat diunduh) dari Internet; penyediaan nada dering dan gambar yang tidak dapat diunduh yang disajikan ke perangkat
komunikasi seluler melalui jaringan komputer global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pelatihan dan pendidikan;
penyewaan peralatan game; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 15:20:59
540   EtiketJID2022085936

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Industri Lippo City Blok J5 No. 12, Serang - Cikarang, Bekasi - Jawa Barat,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

PT. BEVANANDA MUSTIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEVA BARB + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===pemasangan pagar; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan pintu dan pagar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 15:25:18
540   EtiketDID2022085938

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lot 203-1A, Jalan Tiram, Kawasan Perindustrian Bayan Lepas, 11900, Bayan Lepas,
Pulau Pinang

BMC Global Trading

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STIECK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
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511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyangga rokok; cerutu; filter rokok; kertas rokok; kotak rokok; pemantik untuk perokok; rokok; tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 15:25:34
540   EtiketDID2022085939

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Muara Karang Niaga 4Z8 S No. 5, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

PT. HUALIAN INTERNATIONAL TRADING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHARLES KYLIE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ban jam tangan; Jam tangan yang di dalamnya memiliki suatu GPS; Kotak-kotak jam tangan; Mesin jam dan mesin jam

tangan; gelang untuk jam tangan; jam tangan; jam tangan digital; kaca jam tangan; kotak arloji [bagian dari jam tangan]; kristal
jam tangan; lempeng jam tangan; osilator untuk jam tangan; piringan (pada permukaan jam) pada pembuatan jam dinding dan
jam tangan); tali jam tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 15:25:57
540   EtiketDID2022085940

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Industri Lippo City Blok J5 No. 12, Serang - Cikarang, Bekasi - Jawa Barat,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

PT. BEVANANDA MUSTIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEVA CHAINLINK + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Batangan untuk Pagar Trali Logam; KASA KAWAT; Kabel dan Kawat Logam (Bukan untuk Listrik); Kain dari kawat; Kawat

aluminium; Kawat Kuningan; Kawat besi; Kawat beton; Kawat dari campuran logam biasa (kecuali kawat sekering); Kawat
galvanis; Kawat las alumunium; Kawat las dari logam; Kawat pengikat dari logam untuk keperluan pertanian; Kawat seling;
Kawat tembaga tidak terisolasi; Ornamen pagar antik alumunium; Pagar Tipe BRC; Pagar dari logam untuk makam; Pagar
pancang dari logam; Pagar pembatas jalan terbuat dari baja; Palang untuk pagar dari logam; Peregang kawat (penghubung
peregang); TULANG KAWAT BAJA; Tali dan Rantai Kawat; bahan habis pakai untuk pengelasan, yaitu kawat pengelasan dari
logam; baja kawat batangan; baja kawat paku; bidal tali kawat; gabions kawat baja; gerbang logam dan pagar; gerbang logam
dan panel pagar; jaring kawat dan gauzes; kawat; kawat aluminium; kawat ayam; kawat baja; kawat baja kuens (quench)
temper untuk konstruksi beton pratekan (PC bar/KBjP-Q); kawat baja tanpa lapisan untuk konstruksi beton pratekan (PC
Wire/KBjP); kawat berduri; kawat beton; kawat dari logam biasa; kawat duri; kawat jemuran logam; kawat kabel logam; kawat
las stainless; kawat multi-untai non-listrik; kawat patri; kawat pengikat; kawat seling; kawat solder logam; kawat untai tunggal
non-listrik; kawat untuk pengelasan dengan inti fluksi pengelasan; kawat, bilah dan batang logam yang digunakan untuk
pengelasan; klip tali kawat; muselets dalam sifat penutupan kawat untuk botol; pagar berantai dari logam; pagar besi untuk rel
kereta api; pagar kawat; pagar kawat logam; pagar logam; pagar logam untuk balkon; pagar logam untuk jembatan; pagar
logam untuk pagar; pagar rantai logam; pagar tetap logam; panel pagar logam; retensi batu longsor jaring kawat; sling tali
kawat; tali kawat; tali kawat bidal logam; tali kawat yang digunakan untuk mengangkat dan tali-temali; tali klip kawat logam;
tiang pagar logam; tujuh kawat baja tanpa lapisan dipilin untuk konstruksi beton pratekan (PC strand/KBjP-P7); uninsulated,
kawat non-listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 15:27:02
540   EtiketDID2022085941

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BANYU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Celana; Celana jeans; Jaket-jaket; Kaos Promosi; Kaos polo (lengan pendek),

kaos polo (lengan panjang); Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian
muslim; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana
pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pashmina; Penutup
telinga; Sweater; Syal untuk menutup kepala; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan pendek; alas
kaki; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; atasan [pakaian]; baju berkerah; baju hamil; baju kaos (t-shirt); baju rajut; baju
rajut (pakaian); baju setelan; bandana [syal]; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; baret;
blazer; blazer [pakaian bisnis]; blus; blus [pakaian bisnis]; celana; celana boxer; celana kasual; celana panjang; celana renang;
celana untuk olahraga; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); corselets; dasi; daster; gaun; ikat pinggang; jaket
[pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jas [pakaian]; jas hujan; jilbab; kaos; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos oblong; kaus;
kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berleher terbuka; kemeja kancing; kemeja lengan
panjang; kemeja lengan pendek; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk wanita; kerudung [pakaian]; kostum tari;
legging [celana panjang]; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; manset; mantel; overall kerja; pakaian; pakaian bayi
[pakaian]; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian formal; pakaian jadi; pakaian kulit imitasi; pakaian pengendara
sepeda; pakaian renang; pakaian santai; pakaian tidur; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan
anak-anak; pakaian, alas kaki, tutup kepala; rok; rok celana; rok mini; rompi; sandal; sandal jepit [alas kaki]; sapu tangan
[pakaian]; sarung; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu bot; sepatu olahraga; sepatu sandal; sepatu
tahan air; seragam; singlet; singlet olahraga; sol untuk sepatu; stoking; topi; topi dengan visor; topi rajut; tunik; tutup kepala
anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:01:57
540   EtiketDID2022085942

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Industri Lippo City Blok J5 No. 12, Serang - Cikarang, Bekasi - Jawa Barat,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

PT. BEVANANDA MUSTIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEVA CHAINLINK + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Harnes kawat kelistrikan untuk mobil; Kawat dan kabel untuk pengisi listrik

kamera; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Kawat-kawat yang disekat; alat pengukur diameter kawat; kawat bumi; kawat
listrik; kawat sekering; kawat telepon; kawat tembaga, terisolasi; konektor kawat [listrik]; lilitan kawat [listrik]; sambungan listrik
(timah ) yang terdiri dari panjang kawat atau bantalan logam yang dirancang untuk menghubungkan dua lokasi secara
listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:02:02
540   EtiketDID2022085943

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tawangsari RT 04/RW 02, Desa Simoketawang, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,
61261

Sulisti Rahayu, SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dalasi Tumpeng Dapur Asman Kelasi Simoketawang + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Orange, Putih, Hitam, Coklat
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511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===nasi tumpeng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:04:45
540   EtiketJID2022085944

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Industri Lippo City Blok J5 No. 12, Serang - Cikarang, Bekasi - Jawa Barat,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

PT. BEVANANDA MUSTIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEVA CHAINLINK + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===pemasangan pagar; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan pintu dan pagar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:08:12
540   EtiketDID2022085946

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Singgalang Raya Blok 25 No.18 RT. 002 RW. 017, Kel. Mekarsari, Kec.
Cimanggis, Depok, Kota Depok, Jawa Barat

YOGA I. KASJMIR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anton Budiman S.H.
Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430  Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Albureton
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan obat dan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi; obat-obatan farmasi; salep-salep yang mengandung obat; sediaan

obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:08:50
540   EtiketDID2022085947

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Industri Lippo City Blok J5 No. 12, Serang - Cikarang, Bekasi - Jawa Barat,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

PT. BEVANANDA MUSTIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEVA MINI DEPLOY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Batangan untuk Pagar Trali Logam; KASA KAWAT; Kabel dan Kawat Logam (Bukan untuk Listrik); Kain dari kawat; Kawat

aluminium; Kawat Kuningan; Kawat besi; Kawat beton; Kawat dari campuran logam biasa (kecuali kawat sekering); Kawat
galvanis; Kawat las alumunium; Kawat las dari logam; Kawat pengikat dari logam untuk keperluan pertanian; Kawat seling;
Kawat tembaga tidak terisolasi; Ornamen pagar antik alumunium; Pagar Tipe BRC; Pagar dari logam untuk makam; Pagar
pancang dari logam; Pagar pembatas jalan terbuat dari baja; Palang untuk pagar dari logam; Peregang kawat (penghubung
peregang); TULANG KAWAT BAJA; Tali dan Rantai Kawat; bahan habis pakai untuk pengelasan, yaitu kawat pengelasan dari
logam; baja kawat batangan; baja kawat paku; bidal tali kawat; gabions kawat baja; gerbang logam dan pagar; gerbang logam
dan panel pagar; jaring kawat dan gauzes; kawat; kawat aluminium; kawat ayam; kawat baja; kawat baja kuens (quench)
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temper untuk konstruksi beton pratekan (PC bar/KBjP-Q); kawat baja tanpa lapisan untuk konstruksi beton pratekan (PC
Wire/KBjP); kawat berduri; kawat beton; kawat dari logam biasa; kawat duri; kawat jemuran logam; kawat kabel logam; kawat
las stainless; kawat multi-untai non-listrik; kawat patri; kawat pengikat; kawat seling; kawat solder logam; kawat untai tunggal
non-listrik; kawat untuk pengelasan dengan inti fluksi pengelasan; kawat, bilah dan batang logam yang digunakan untuk
pengelasan; klip tali kawat; muselets dalam sifat penutupan kawat untuk botol; pagar berantai dari logam; pagar besi untuk rel
kereta api; pagar kawat; pagar kawat logam; pagar logam; pagar logam untuk balkon; pagar logam untuk jembatan; pagar
logam untuk pagar; pagar rantai logam; pagar tetap logam; panel pagar logam; retensi batu longsor jaring kawat; sling tali
kawat; tali kawat; tali kawat bidal logam; tali kawat yang digunakan untuk mengangkat dan tali-temali; tali klip kawat logam;
tiang pagar logam; tujuh kawat baja tanpa lapisan dipilin untuk konstruksi beton pratekan (PC strand/KBjP-P7); uninsulated,
kawat non-listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:10:07
540   EtiketDID2022085948

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAMA I NO. 15, Kota Tangerang, Banten
PT. RAINS SINAR KECANTIKAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAINS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;

Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum kecantikan
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); body scrub untuk keperluan kosmetik; krim non-
obat untuk scrub wajah; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan untuk kaki;
serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak
eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; toner
kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner
wajah kosmetik; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:10:37
540   EtiketDID2022085949

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Singgalang Raya Blok 25 No.18 RT. 002 RW. 017, Kel. Mekarsari, Kec.
Cimanggis, Depok, Kota Depok, Jawa Barat

YOGA I. KASJMIR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anton Budiman S.H.
Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430  Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: B-DERM
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan obat dan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi; obat-obatan farmasi; salep-salep yang mengandung obat; sediaan

obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:10:37
540   EtiketDID2022085950

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 8th building, Science and Technology Industrial Park, No.717 Zhongshan Road
(South), Yijiang Area, Wuhu City, Anhui Province, China

Chery Commercial Vehicle (Anhui) Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : JETOUR + LOGO
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM & PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bodi mobil; Truk; ban mobil; bus bermotor; gear box untuk kendaraan darat; kendaraan bermotor; kendaraan elektrik;

mekanisme propulsi untuk kendaraan darat; mesin untuk kendaraan darat; mobil; mobil sport; rumah motor; sasis mobil;
wagon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:12:37
540   EtiketDID2022085952

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Industri Lippo City Blok J5 No. 12, Serang - Cikarang, Bekasi - Jawa Barat,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

PT. BEVANANDA MUSTIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEVA MINI DEPLOY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Harnes kawat kelistrikan untuk mobil; Kawat dan kabel untuk pengisi listrik

kamera; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Kawat-kawat yang disekat; alat pengukur diameter kawat; kawat bumi; kawat
listrik; kawat sekering; kawat telepon; kawat tembaga, terisolasi; konektor kawat [listrik]; lilitan kawat [listrik]; sambungan listrik
(timah ) yang terdiri dari panjang kawat atau bantalan logam yang dirancang untuk menghubungkan dua lokasi secara
listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:13:25
540   EtiketJID2022085953

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TCC Batavia Tower One Lt. 29, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav 126, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT Abadi Final Kreasi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan

interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; promosi
kompetisi dan acara olahraga; sponsor promosi acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; sponsor promosi
kompetisi permainan video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:15:41
540   EtiketJID2022085954

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Industri Lippo City Blok J5 No. 12, Serang - Cikarang, Bekasi - Jawa Barat,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

PT. BEVANANDA MUSTIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEVA MINI DEPLOY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Biru, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===pemasangan pagar; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan pintu dan pagar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:16:10
540   EtiketDID2022085955

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pulau Matahari Raya B - 6 / 10, Rt.017 Rw.009, Kembangan Utara, Jakarta Barat,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

HERMAN TANUJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ang Jason S.E.,
Jalan Angke Jaya 7 No 22  Rt/012 Rw/005  Angke

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VAPORTEC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Tempat untuk rokok; Tempat

untuk rokok elektronik; alat penguap oral untuk perokok; cerutu; filter rokok; kotak rokok; pemegang rokok dari logam mulia;
pemegang rokok, bukan dari logam mulia; perangkat penguap oral untuk perokok, produk-produk tembakau dan pengganti
tembakau; pipa tembakau; rokok; rokok elektronik; tabung rokok; tembakau; tempat rokok elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:16:36
540   EtiketDID2022085956

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Muara Karang No. 24 A-B LT. 2 & 3, Jl. Pluit Karang No. 24 A-B Blok CC 5
Selatan Kav No. 45-46, Pluit, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

PT MEGATRONS PRIMA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEGATRON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===LAMPU HIAS; LAMPU LANTAI; LAMPU PAFON; LAMPU SELANG; Lampu Berko; Lampu Blitz; Lampu CFL/LHE  / lampu

hemat energi; Lampu Colen; Lampu Depan Untuk Motor; Lampu Iklan; Lampu Kotak untuk Iklan; Lampu LED; Lampu Pijar;
Lampu anti kabut kendaraan; Lampu belajar; Lampu darurat; Lampu diatas kepala; Lampu dinamo kendaraan; Lampu gantung
plafon; Lampu lantai; Lampu lilin LED; Lampu listrik dan peralatan penerangan lainnya; Lampu luar ruang; Lampu malam;
Lampu meja; Lampu mobil; Lampu patri; Lampu pembasmi hama untuk memurnikan udara; Lampu penerangan konstruksi;
Lampu perangkap serangga; Lampu pintar; Lampu sorot; Lampu sorot yang bisa digerakan sesuai dengan treknya; Lampu
spot; Lampu suasana LED; Lampu surya; Lampu tegak; Lampu untuk dekorasi; Lampu untuk di dinding; Lampu untuk instalasi
eksternal; Lampu untuk menerangi tangga, pintu dan bagian bangunan lainnya; Lampu untuk pemasangan di dinding; Lampu
untuk penerangan dalam ruangan; Lampu untuk penerangan industrial; Lampu untuk penerangan jalan umum; Lampu untuk
penerangan kantor; Lampu untuk penerangan luar ruangan; Lampu untuk penerangan pabrik; Lampu untuk penerangan
restoran; Lampu untuk penerangan rumah; Lampu untuk penerangan taman; Lampu yang dioperasikan dengan baterai
portabel yang dapat ditempatkan pada permukaan dimana sumber cahaya lain tidak tersedia; Lampu–lampu LED (Light
Emitting Diode); Pelita (Lampu Minyak); Perlengkapan lampu langit-langit; Perlengkapan lampu pembesar listrik;
Perlengkapan untuk bola lampu pijar; Selongsong lampu; String lampu; bola lampu; bola lampu LED; bola lampu elektrik; bola
lampu mobil; bola lampu neon kompak [CFL]; bola lampu, listrik; busur lampu; halogen bola lampu; lampu; lampu LED kuku;
lampu Natal musik; lampu Natal, selain lilin; lampu Trailer; lampu aksen untuk penggunaan dalam ruangan; lampu akuarium;
lampu baca dan lampu buku; lampu belakang mobil; lampu belakang untuk kendaraan; lampu belakang untuk kendaraan
darat; lampu bertenaga surya; lampu besar untuk mobil; lampu bola; lampu bolam; lampu buku; lampu cadangan untuk
kendaraan darat; lampu curling; lampu dekoratif; lampu dekoratif untuk liburan; lampu depan otomotif; lampu depan portabel;
lampu depan untuk tujuan pencahayaan; lampu desktop yang USB-powered; lampu dinding; lampu directional untuk sepeda;
lampu discharge; lampu elektrik dan peralatan penerangan lainnya; lampu gantung; lampu gas; lampu halogen; lampu helm;
lampu iluminasi panggung; lampu indikator untuk ruang operasi; lampu inframerah, bukan untuk tujuan medis; lampu jalan;
lampu keamanan; lampu keamanan untuk penggunaan outdoor; lampu kendaraan; lampu kepala mobil; lampu kerja; lampu
keselamatan; lampu keselamatan LED; lampu klieg; lampu kuku; lampu kuku UV; lampu kuman; lampu kuman untuk pemurni
udara; lampu laboratorium; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu lilin; lampu lilin LED; lampu linear LED;
lampu listrik; lampu listrik untuk pohon Natal; lampu malam; lampu malam listrik; lampu malam, selain lilin; lampu meja; lampu
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menyelam; lampu miniatur; lampu minyak; lampu neon; lampu panggung dan lampu lentera; lampu penambang; lampu
pencahayaan foto ulang; lampu penerangan; lampu penerangan komersial; lampu penunjuk arah untuk mobil; lampu
pergelangan tangan dan lampu depan untuk penggunaan pribadi; lampu pijar; lampu proyeksi LED; lampu reflektor; lampu
rem untuk kendaraan; lampu saku; lampu sepeda; lampu sepeda motor; lampu siklus; lampu sinar ultraviolet, bukan untuk
tujuan medis; lampu sorot; lampu sorot LED; lampu sorot atas; lampu sorot genggam; lampu sorot untuk digunakan pada
kendaraan; lampu standar; lampu string untuk hiasan pesta; lampu studio; lampu suasana hati; lampu surya; lampu surya luar
ruangan; lampu tabung; lampu taman; lampu tanning; lampu tembak; lampu tenaga surya; lampu trailer perahu; lampu uap
logam halogen UV; lampu untuk digunakan pada pencahayaan orang, binatang, benda, pemandangan dan lingkungan
sekitarnya; lampu untuk kendaraan; lampu untuk memikat ikan; lampu untuk mobil; lampu untuk penggunaan outdoor; lampu
untuk tenda; lampu utilitas portabel; light-emitting diode [LED] bawah air lampu; light-emitting diode [LED] lampu; light-emitting
diode [LED] lampu lanskap; light-emitting diode [LED] lampu suasana hati; perlengkapan lampu; perlengkapan lampu LED;
uap merkuri lampu; unit lampu track listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:16:49
540   EtiketJID2022085957

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Griya Sukmajaya Blok D No. 6 Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Kota Depok, Jawa
Barat, 16412

Ir. Etsa S. Lisapaly

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HIBUMI MEMBUKA KEPERCAYAAN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIjau, Hijau Rumput, dan Hijau Jeruk Nipis
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===pengangkutan limbah; pengangkutan limbah berbahaya; pengangkutan limbah medis dan limbah khusus; pengangkutan

limbah yang terkontaminasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:17:46
540   EtiketDID2022085958

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Muara Karang No. 24 A-B LT. 2 & 3, Jl. Pluit Karang No. 24 A-B Blok CC 5
Selatan Kav No. 45-46, Pluit, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

PT MEGATRONS PRIMA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEGALO dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===LAMPU HIAS; LAMPU LANTAI; LAMPU PAFON; LAMPU SELANG; Lampu Berko; Lampu Blitz; Lampu CFL/LHE  / lampu

hemat energi; Lampu Colen; Lampu Depan Untuk Motor; Lampu Iklan; Lampu Kotak untuk Iklan; Lampu LED; Lampu Pijar;
Lampu anti kabut kendaraan; Lampu belajar; Lampu darurat; Lampu diatas kepala; Lampu dinamo kendaraan; Lampu gantung
plafon; Lampu lantai; Lampu lilin LED; Lampu listrik dan peralatan penerangan lainnya; Lampu luar ruang; Lampu malam;
Lampu meja; Lampu mobil; Lampu patri; Lampu pembasmi hama untuk memurnikan udara; Lampu penerangan konstruksi;
Lampu perangkap serangga; Lampu pintar; Lampu sorot; Lampu sorot yang bisa digerakan sesuai dengan treknya; Lampu
spot; Lampu suasana LED; Lampu surya; Lampu tegak; Lampu untuk dekorasi; Lampu untuk di dinding; Lampu untuk instalasi
eksternal; Lampu untuk menerangi tangga, pintu dan bagian bangunan lainnya; Lampu untuk pemasangan di dinding; Lampu
untuk penerangan dalam ruangan; Lampu untuk penerangan industrial; Lampu untuk penerangan jalan umum; Lampu untuk
penerangan kantor; Lampu untuk penerangan luar ruangan; Lampu untuk penerangan pabrik; Lampu untuk penerangan
restoran; Lampu untuk penerangan rumah; Lampu untuk penerangan taman; Lampu yang dioperasikan dengan baterai
portabel yang dapat ditempatkan pada permukaan dimana sumber cahaya lain tidak tersedia; Lampu–lampu LED (Light
Emitting Diode); Pelita (Lampu Minyak); Perlengkapan lampu langit-langit; Perlengkapan lampu pembesar listrik;
Perlengkapan untuk bola lampu pijar; Selongsong lampu; String lampu; bola lampu; bola lampu LED; bola lampu elektrik; bola
lampu mobil; bola lampu neon kompak [CFL]; bola lampu, listrik; busur lampu; halogen bola lampu; lampu; lampu LED kuku;
lampu Natal musik; lampu Natal, selain lilin; lampu Trailer; lampu aksen untuk penggunaan dalam ruangan; lampu akuarium;
lampu baca dan lampu buku; lampu belakang mobil; lampu belakang untuk kendaraan; lampu belakang untuk kendaraan
darat; lampu bertenaga surya; lampu besar untuk mobil; lampu bola; lampu bolam; lampu buku; lampu cadangan untuk
kendaraan darat; lampu curling; lampu dekoratif; lampu dekoratif untuk liburan; lampu depan otomotif; lampu depan portabel;
lampu depan untuk tujuan pencahayaan; lampu desktop yang USB-powered; lampu dinding; lampu directional untuk sepeda;
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lampu discharge; lampu elektrik dan peralatan penerangan lainnya; lampu gantung; lampu gas; lampu halogen; lampu helm;
lampu iluminasi panggung; lampu indikator untuk ruang operasi; lampu inframerah, bukan untuk tujuan medis; lampu jalan;
lampu keamanan; lampu keamanan untuk penggunaan outdoor; lampu kendaraan; lampu kepala mobil; lampu kerja; lampu
keselamatan; lampu keselamatan LED; lampu klieg; lampu kuku; lampu kuku UV; lampu kuman; lampu kuman untuk pemurni
udara; lampu laboratorium; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu lilin; lampu lilin LED; lampu linear LED;
lampu listrik; lampu listrik untuk pohon Natal; lampu malam; lampu malam listrik; lampu malam, selain lilin; lampu meja; lampu
menyelam; lampu miniatur; lampu minyak; lampu neon; lampu panggung dan lampu lentera; lampu penambang; lampu
pencahayaan foto ulang; lampu penerangan; lampu penerangan komersial; lampu penunjuk arah untuk mobil; lampu
pergelangan tangan dan lampu depan untuk penggunaan pribadi; lampu pijar; lampu proyeksi LED; lampu reflektor; lampu
rem untuk kendaraan; lampu saku; lampu sepeda; lampu sepeda motor; lampu siklus; lampu sinar ultraviolet, bukan untuk
tujuan medis; lampu sorot; lampu sorot LED; lampu sorot atas; lampu sorot genggam; lampu sorot untuk digunakan pada
kendaraan; lampu standar; lampu string untuk hiasan pesta; lampu studio; lampu suasana hati; lampu surya; lampu surya luar
ruangan; lampu tabung; lampu taman; lampu tanning; lampu tembak; lampu tenaga surya; lampu trailer perahu; lampu uap
logam halogen UV; lampu untuk digunakan pada pencahayaan orang, binatang, benda, pemandangan dan lingkungan
sekitarnya; lampu untuk kendaraan; lampu untuk memikat ikan; lampu untuk mobil; lampu untuk penggunaan outdoor; lampu
untuk tenda; lampu utilitas portabel; light-emitting diode [LED] bawah air lampu; light-emitting diode [LED] lampu; light-emitting
diode [LED] lampu lanskap; light-emitting diode [LED] lampu suasana hati; perlengkapan lampu; perlengkapan lampu LED;
uap merkuri lampu; unit lampu track listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:18:36
540   EtiketDID2022085959

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Singgalang Raya Blok 25 No.18 RT. 002 RW. 017, Kel. Mekarsari, Kec.
Cimanggis, Depok, Kota Depok, Jawa Barat

YOGA I. KASJMIR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anton Budiman S.H.
Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430  Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: B-Derm Albureton
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan obat dan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi; obat-obatan farmasi; salep-salep yang mengandung obat; sediaan

obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:19:23
540   EtiketDID2022085960

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Industri Lippo City Blok J5 No. 12, Serang - Cikarang, Bekasi - Jawa Barat,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

PT. BEVANANDA MUSTIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEVA MESH + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Batangan untuk Pagar Trali Logam; KASA KAWAT; Kabel dan Kawat Logam (Bukan untuk Listrik); Kain dari kawat; Kawat

aluminium; Kawat Kuningan; Kawat besi; Kawat beton; Kawat dari campuran logam biasa (kecuali kawat sekering); Kawat
galvanis; Kawat las alumunium; Kawat las dari logam; Kawat pengikat dari logam untuk keperluan pertanian; Kawat seling;
Kawat tembaga tidak terisolasi; Ornamen pagar antik alumunium; Pagar Tipe BRC; Pagar dari logam untuk makam; Pagar
pancang dari logam; Pagar pembatas jalan terbuat dari baja; Palang untuk pagar dari logam; Peregang kawat (penghubung
peregang); TULANG KAWAT BAJA; Tali dan Rantai Kawat; bahan habis pakai untuk pengelasan, yaitu kawat pengelasan dari
logam; baja kawat batangan; baja kawat paku; bidal tali kawat; gabions kawat baja; gerbang logam dan pagar; gerbang logam
dan panel pagar; jaring kawat dan gauzes; kawat; kawat aluminium; kawat ayam; kawat baja; kawat baja kuens (quench)
temper untuk konstruksi beton pratekan (PC bar/KBjP-Q); kawat baja tanpa lapisan untuk konstruksi beton pratekan (PC
Wire/KBjP); kawat berduri; kawat beton; kawat dari logam biasa; kawat duri; kawat jemuran logam; kawat kabel logam; kawat
las stainless; kawat multi-untai non-listrik; kawat patri; kawat pengikat; kawat seling; kawat solder logam; kawat untai tunggal
non-listrik; kawat untuk pengelasan dengan inti fluksi pengelasan; kawat, bilah dan batang logam yang digunakan untuk
pengelasan; klip tali kawat; muselets dalam sifat penutupan kawat untuk botol; pagar berantai dari logam; pagar besi untuk rel
kereta api; pagar kawat; pagar kawat logam; pagar logam; pagar logam untuk balkon; pagar logam untuk jembatan; pagar

Halaman 908 dari 1015



logam untuk pagar; pagar rantai logam; pagar tetap logam; panel pagar logam; retensi batu longsor jaring kawat; sling tali
kawat; tali kawat; tali kawat bidal logam; tali kawat yang digunakan untuk mengangkat dan tali-temali; tali klip kawat logam;
tiang pagar logam; tujuh kawat baja tanpa lapisan dipilin untuk konstruksi beton pratekan (PC strand/KBjP-P7); uninsulated,
kawat non-listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:19:31
540   EtiketDID2022085961

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BUILDING C2406,E-COMMERCE INDUSTRIAL PARK, XINSI ROAD,NO.9
GANGWU AVENUE, INTERNATIONAL PORT DISTRICT,XI’AN CITY, 71000

SHAANXI JIA HELPER GROUP HOLDING LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Joybos + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat cukur listrik; Alat pengasah dari kulit; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Dongkrak

dioperasikan dengan tangan; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan;
Pisau ketam (alat tangan); Pisau kikis (alat tangan); alat graving [alat-alat tangan]; alat pertanian, dioperasikan dengan tangan;
belati; gunting kuku, listrik atau non-listrik; palu [perkakas tangan]; pegangan untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan;
pinset; pisau *; sekop [perkakas tangan]; setrika pengupas; ternak menandai alat; tombak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:19:51
540   EtiketJID2022085962

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 8th building, Science and Technology Industrial Park, No.717 Zhongshan Road
(South), Yijiang Area, Wuhu City, Anhui Province, China

Chery Commercial Vehicle (Anhui) Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JETOUR + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM & PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pusat layanan kendaraan untuk pengisian bahan bakar dan perawatan kendaraan; instalasi dan perbaikan peralatan

pemanas; layanan perbaikan kerusakan kendaraan; membangun kembali mesin yang telah aus atau hancur sebagian;
mencuci kendaraan; pemasangan dan perbaikan alat pendingin udara; pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan mesin;
pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor; pemeliharaan kendaraan; pengisian baterai kendaraan; perawatan,
pembersihan dan perbaikan kulit; vulkanisir ban===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:20:10
540   EtiketDID2022085963

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mastrip No. 136 Kedurus - Surabaya , Kota Surabaya, Jawa Timur, 60223
PT. Panama Global Mandiri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SANCON SUTURES + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Coklat.
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Benang Bedah Untuk Kulit wajah; Benang bedah; Loader jahit untuk instrumen bedah untuk menjahit; Perkakas dan
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pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-
barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah; benang, bedah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:20:37
540   EtiketJID2022085964

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Semat No. 1D, Kabupaten Badung, Bali
PT KARYA KESAYANGAN INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UPPERDECK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hijau, Coklat, Silver
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di

restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:20:46
540   EtiketDID2022085965

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Muara Karang Niaga 4Z8 S No. 5, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

PT. HUALIAN INTERNATIONAL TRADING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CALVIC KYLIE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ban jam tangan; Jam tangan yang di dalamnya memiliki suatu GPS; Kotak-kotak jam tangan; Mesin jam dan mesin jam

tangan; gelang untuk jam tangan; jam tangan; jam tangan digital; kaca jam tangan; kotak arloji [bagian dari jam tangan]; kristal
jam tangan; lempeng jam tangan; osilator untuk jam tangan; piringan (pada permukaan jam) pada pembuatan jam dinding dan
jam tangan); tali jam tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:20:56
540   EtiketDID2022085966

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: FLAT 2005, 20/F, BELL HOUSE 525-543 NATHAN ROAD, YAU MA TEI,
KOWLOON HONG KONG

ASIA INTER CREATION LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Suryani S.E.
Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WM PROJECT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===handuk dari tekstil; saputangan tekstil; tekstil dan pengganti tekstil; tekstil rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:21:27
540   EtiketDID2022085967

730 Nama Pemohon : Snap-on Incorporated
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Alamat Pemohon : 2801 80th Street, Kenosha, WI  53143, U.S.A.
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Raden Prista Devina S.H.,
PT Mirandah Asia Indonesia  Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78  Setia Budi Kota Jakarta Selatan  Dki Jakarta  112910

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLUE-POINT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Derek (alat pengangkat); Lift sepeda motor; Mesin bongkar pasang ban; alat pengoperasian lift; aparatur mengangkat;

kompresor untuk pendingin udara; kondensor untuk pendingin untuk pendingin udara; lift mobil; mesin bubut [mesin alat];
pompa pemulihan refrigeran; rem untuk mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:21:28
540   EtiketDID2022085968

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DESA LUWANG RT 002 RW 009, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57557
PT KYMMOSHI GLOBAL INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TECHNOJACK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan untuk keperluan

kebersihan; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; pembasmi kuman di udara dalam bentuk semprotan; sediaan
penetralisir bau untuk digunakan di karpet, kain dan udara; sediaan penghilang bau di udara; sediaan penghilang bau
udara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:21:59
540   EtiketDID2022085969

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Zentana no. 87, Desa Ngijo, Kec. Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur,
65152

PT. JAVA KARLOS INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALPEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ALPEN merupakan nama salah satu pegunungan
ALPEN (17) daftar no. IDM000622016; IDM000777466. Kualitas Teruji merupakan slogan

591 Uraian Warna : putih, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Film plastik berperekat untuk tujuan pelindungan; Tas goodie dari kertas atau plastik; bahan pengemasan dalam bentuk

material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; film plastik pembungkus makanan untuk keperluan industri; kantong
belanja dari plastik; kantong dari kertas atau plastik; kantong kado dari kertas atau plastik; kantong kertas belanja; kantong
plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk es kemasan; kantong plastik
untuk kemasan; kantong plastik untuk membuang makanan tengik; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan;
kantong plastik untuk penghilang bau; kantong-kantong terbuat dari kertas atau plastik; kertas mulsa; kit pembuangan kantong
plastik untuk pembuangan rumput dan daun; lapisan tipis plastik untuk pembungkus; lembaran tipis plastik untuk pengemasan
dan pembungkus; tas belanja dari plastik; tas belanjaan dari kertas atau plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:23:04
540   EtiketDID2022085970
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Metro Indah Raya Blok A3 No. 12-14, Papanggo, Tanjung Priok, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. AUDIOWORKSHOP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIBROFILTR dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ORANGE, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 27
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Matras dalam; Pelapis lantai

untuk Olahraga; Permadani; alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan karpet; bantalan lantai penyerap sekali
pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza
[tikar jerami]; hana-mushiro [tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan
dinding bergaya permadani, bukan dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area;
karpet bulu; karpet bulu buatan; karpet kulit domba; karpet lantai; karpet mobil; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman;
karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya
untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset
kamar mandi dari plastik; keset kamar mandi kain; keset karpet; keset lantai anti selip untuk digunakan di bawah peralatan;
lapisan bawah karpet; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk digunakan di lantai; linolium;
matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil; penutup dinding; penutup
dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus; penutup dinding kain;
penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk digunakan pada
tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik; penutup lantai tahan
slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan keras tangguh untuk
lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi hiasan dinding dalam sifat
penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di permukaan area rekreasi;
sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga; tikar; tikar anti selip; tikar
anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar buluh; tikar busa untuk
digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu pelatihan untuk hewan];
tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan tikar, linoleum dan bahan
lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami; tikar karet; tikar kertas;
tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai dari vinyl; tikar lantai kios
kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar ruangan; tikar lantai, tahan
api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar makan hewan peliharaan;
tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet atau tekstil India; tikar
pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar senam; tikar tali anyaman untuk lereng ski; tikar
tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:24:21
540   EtiketDID2022085972

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gempol – Bangil,  Desa  Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur

PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CUAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris keselamatan untuk peralatan dan pipa air atau gas; Aksesoris pengatur untuk peralatan dan pipa air atau gas;

Cock untuk jalur pipa [keran]; Fitting untuk instalasi gas; Floor Drain ( Alat Sanitari ); Kakus (WC); Keran air minum; Keran
dispenser; Keran galon; Keran guci; Keran untuk pipa; Kipas angin; Pipa cabang menjadi bagian dari pendingin udara; Pipa
cabang menjadi bagian dari perlatan penyejuk udara; Pipa instalasi AC; Pipa untuk instalasi gas; Saluran air untuk kamar
mandi; Saringan air untuk keperluan sanitasi; Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; aksesoris pengaturan untuk
aparat dan pipa air atau gas; aparat pemanas; aparat pendingin udara; aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms;
aparatus untuk memurnikan air keran; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak jet hot; bak mandi; bak mandi untuk
mandi sitz; bilik mandi; blower rambut; bola pelampung untuk tangki toilet; bola tangki toilet; botol air panas; buang pipa untuk
instalasi sanitasi; dudukan toilet; filter air; filter kran; fitting mandi; hidran; instalasi kamar mandi; instalasi pemurnian air;
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instalasi pemurnian air limbah; instalasi pengolahan air limbah; katub keran; katup air; katup meteran dan penyaring air untuk
digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; katup pancuran; katup pelepas tekanan (peralatan
pengaman) untuk alat pengolahan air; katup pengendali ketinggian di tangki; katup pengontrol suhu [bagian dari instalasi
penyediaan air] (temperature control valves; katup pipa air; kepala pancuran; keran *; keran air; keran air pancur; keran
saluran pipa; keran termostatik; keran untuk bak cuci; keran untuk pipa dan saluran pipa; keran yang digunakan untuk di
dapur; keran yang digunakan untuk kamar mandi; keranjang saringan  untuk bak cuci; kipas angin [AC]; kipas angin listrik;
kompor gas; kompor listrik; kran hemat air; kran mixer untuk pipa air; kran otomatis; lampu; lampu aksen untuk penggunaan
dalam ruangan; lampu halogen; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu listrik; lampu listrik untuk pohon Natal; lemari es
listrik; mandi kepala hemat air; mandi listrik; mandi portabel; mesin pemanggang roti; oven listrik; pancuran air untuk mandi;
panel mandi; pegangan kran; pelampung closet; pelampung untuk tangki jamban; pemanas untuk mandi; penanak nasi listrik;
pendingin udara; pengering pukulan; penyemprot kran; peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan,
pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi; peralatan kamar mandi; peralatan
untuk keperluan sanitasi; perlengkapan dan instalasi sanitasi; pipa air untuk instalasi sanitasi; pipa boiler [tabung] untuk
instalasi pemanas; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi wastafel
pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi; pipa menjadi bagian dari instalasi sanitasi;
regulator panas [katup] menjadi bagian dari instalasi pemanasan; regulator suhu otomatis [katup termostatik] untuk radiator
pemanas sentral; roaster listrik; saringan air.; saringan untuk saluran pembuangan air/got; saringan-saringan (filters) untuk
tangki-tangki pengolahan limbah untuk keperluan rumah tangga; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang
digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air; shower genggam; sink; sumbat untuk bak cuci; tangki air bertekanan;
tangki air industri; tangki air panas; tangki air panas tenaga surya; tangki air toilet; tangki pembilasan; tangki pemurnian air;
tangki pengolahan air limbah; tank toilet; tempat cuci tangan [bagian dari instalasi sanitasi]; toilet; toilet portable; toilet,
portable; unit pembersih udara; urinal sebagai perlengkapan sanitasi; wastafel kamar mandi; wastafel untuk digunakan
mencuci tangan di ruang bedah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:25:15
540   EtiketDID2022085974

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: FLAT 2005, 20/F, BELL HOUSE 525-543 NATHAN ROAD, YAU MA TEI,
KOWLOON HONG KONG

ASIA INTER CREATION LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Suryani S.E.
Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WM PROJECT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Syal untuk menutup kepala; Tutup kepala; alas kaki; kaos kaki; masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau

sanitasi; pakaian; sarung tangan [pakaian]; syal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:27:50
540   EtiketDID2022085975

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SAMPALI BARU NO. 8 K, PANDAU HULU II, MEDAN AREA, Kota Medan,
Sumatera Utara

DENISE CUANGDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Salim Halim S.H.
Jalan Merbabu No. 7A

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DENISE + LOGO DE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING EMAS, ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kulit sintetis; Tas jinjing terbuat dari kain; Tas untuk pria dan wanita; dompet; gantungan kunci; kantong gendongan bayi;

koper; kulit imitasi; payung; tas; tas jinjing; tas jinjing dan ransel; tas pinggang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:28:12
540   EtiketDID2022085977

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2801 80th Street, Kenosha, WI  53143, U.S.A.
Snap-on Incorporated
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Raden Prista Devina S.H.,
PT Mirandah Asia Indonesia  Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78  Setia Budi Kota Jakarta Selatan  Dki Jakarta  112910

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLUE-POINT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat pendeteksi dan penguji kebocoran; alat untuk menguji rem kendaraan; balancers penguat ganda; mesin pelurusan

roda kendaraan; meter pelurusan roda; penguji antibeku; penguji karakteristik tabung vakum; penguji minyak rem; pengukur
pelurusan roda; perangkat elektronik untuk membaca emisi mesin; perangkat lunak diagnostik yang didesain untuk perawatan
dan perbaikan kendaraan bermotor; roda pengukur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:29:16
540   EtiketJID2022085978

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Semat No. 1D, Kabupaten Badung, Bali
PT KARYA KESAYANGAN INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UPPERDECK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di

restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:29:35
540   EtiketDID2022085979

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BUILDING C2406,E-COMMERCE INDUSTRIAL PARK, XINSI ROAD,NO.9
GANGWU AVENUE, INTERNATIONAL PORT DISTRICT,XI’AN CITY, 71000

SHAANXI JIA HELPER GROUP HOLDING LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Joybos + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kertas; Kertas kerajinan; Tinta India; bahan penyaringan kertas; barang cetakan; jangka untuk menggambar; kantong

sampah dari kertas atau plastik; karton kardus; klip untuk kantor; kotak kertas atau kardus; kuas cat; mesin pengasah pensil,
listrik atau non-listrik; mesin tik, listrik atau non-listrik; model arsitek; papan gambar; papan tulis kering (dry erase); prangko
[segel]; prospektus; selotip [alat tulis]; tisu kertas untuk membersihkan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:30:28
540   EtiketDID2022085980

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Singgalang Raya Blok 25 No.18 RT. 002 RW. 017, Kel. Mekarsari, Kec.
Cimanggis, Depok, Kota Depok, Jawa Barat

YOGA I. KASJMIR
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anton Budiman S.H.
Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430  Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: B-Derma Claryxin
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan obat dan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi; obat-obatan farmasi; salep-salep yang mengandung obat; sediaan

obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:30:47
540   EtiketDID2022085981

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Via Laurentina Km 23,00 I-00071 Pomezia (RM)
COLAVITA S.p.A.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nabila Ambadar S.H., LL.M.,
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COLAVITA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : COLAVITA = merupakan bagian dari nama pemohon / part's of applicant name
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih/Black and White
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Kue; Pasta; biskuit-biskuit; bubuk pengembang; bumbu masak; couscous [semolina]; cuka; dressings for salad

(saus); gnocchi berbasis tepung; kue pastry; kue tart; pasta kering; pasta segar; pesto [saus]; polenta (hidangan Italia); roti*;
saos tomat; saus daging; saus pasta; semolina; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:30:49
540   EtiketJID2022085982

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TCC Batavia Tower One Lt. 29, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav 126, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT Abadi Final Kreasi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi permainan komputer dan video

dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat di sekitar permainan komputer
dan video; Jasa manajemen acara; Jasa perencanaan/ pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan online/kompetisi
permainan lainnya; Layanan hiburan, yaitu mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di
bidang olahraga elektronik, permainan video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Menyediakan hiburan on-line di
bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game; Pengurusan dan penyelenggaraan pertandingan
olahraga; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik, permainan video, turnamen, dan
kompetisi; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video; mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi dan memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game
komputer; mengatur, mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengorganisir kompetisi permainan video,
ekshibisi dan turnamen; mengorganisir, melakukan dan mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game; menyediakan
fasilitas untuk turnamen olahraga; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui Internet; organisasi dan
penyelenggaraan kompetisi e-sports; organisasi kompetisi permainan elektronik; organisasi turnamen dan kompetisi;
organisasi turnamen olahraga; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:31:59
540   EtiketDID2022085983

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Industri Lippo City Blok J5 No. 12, Serang - Cikarang, Bekasi - Jawa Barat,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

PT. BEVANANDA MUSTIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEVA CABLE CAGE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Batangan untuk Pagar Trali Logam; KASA KAWAT; Kabel dan Kawat Logam (Bukan untuk Listrik); Kain dari kawat; Kawat

aluminium; Kawat Kuningan; Kawat besi; Kawat beton; Kawat dari campuran logam biasa (kecuali kawat sekering); Kawat
galvanis; Kawat las alumunium; Kawat las dari logam; Kawat pengikat dari logam untuk keperluan pertanian; Kawat seling;
Kawat tembaga tidak terisolasi; Ornamen pagar antik alumunium; Pagar Tipe BRC; Pagar dari logam untuk makam; Pagar
pancang dari logam; Pagar pembatas jalan terbuat dari baja; Palang untuk pagar dari logam; Peregang kawat (penghubung
peregang); TULANG KAWAT BAJA; Tali dan Rantai Kawat; bahan habis pakai untuk pengelasan, yaitu kawat pengelasan dari
logam; baja kawat batangan; baja kawat paku; bidal tali kawat; gabions kawat baja; gerbang logam dan pagar; gerbang logam
dan panel pagar; jaring kawat dan gauzes; kawat; kawat aluminium; kawat ayam; kawat baja; kawat baja kuens (quench)
temper untuk konstruksi beton pratekan (PC bar/KBjP-Q); kawat baja tanpa lapisan untuk konstruksi beton pratekan (PC
Wire/KBjP); kawat berduri; kawat beton; kawat dari logam biasa; kawat duri; kawat jemuran logam; kawat kabel logam; kawat
las stainless; kawat multi-untai non-listrik; kawat patri; kawat pengikat; kawat seling; kawat solder logam; kawat untai tunggal
non-listrik; kawat untuk pengelasan dengan inti fluksi pengelasan; kawat, bilah dan batang logam yang digunakan untuk
pengelasan; klip tali kawat; muselets dalam sifat penutupan kawat untuk botol; pagar berantai dari logam; pagar besi untuk rel
kereta api; pagar kawat; pagar kawat logam; pagar logam; pagar logam untuk balkon; pagar logam untuk jembatan; pagar
logam untuk pagar; pagar rantai logam; pagar tetap logam; panel pagar logam; retensi batu longsor jaring kawat; sling tali
kawat; tali kawat; tali kawat bidal logam; tali kawat yang digunakan untuk mengangkat dan tali-temali; tali klip kawat logam;
tiang pagar logam; tujuh kawat baja tanpa lapisan dipilin untuk konstruksi beton pratekan (PC strand/KBjP-P7); uninsulated,
kawat non-listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:33:31
540   EtiketDID2022085984

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BUILDING C2406,E-COMMERCE INDUSTRIAL PARK, XINSI ROAD,NO.9
GANGWU AVENUE, INTERNATIONAL PORT DISTRICT,XI’AN CITY, 71000

SHAANXI JIA HELPER GROUP HOLDING LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Joybos + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 27
510 Uraian Barang/Jasa : ===hiasan dinding [non-tekstil]; karpet; karpet untuk kendaraan; karpet untuk mobil; keset kamar mandi; keset kamar mandi

dari plastik; penutup lantai; tikar; tikar karet; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar non-slip untuk mandi; tikar pintu;
tikar senam; tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar yoga; wallpaper; wallpaper tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:34:16
540   EtiketDID2022085985

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Tawangsari RT 05 RW 02 Desa Simoketawang, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur, 61261

Nur Afifah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Simoketawang Hand Craft Simoketawang Art + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===bingkai fotografi atau karya seni===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 16:35:24
540   EtiketDID2022085986

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gardu Induk PLN, Kel. Tandes, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60187
PT. INDOPRIMA GEMILANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: I-FILTER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : VERDANT merupakan slogan
591 Uraian Warna : putih, hijau, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Filter (suku cadang mesin atau motor); Filter udara untuk mesin ; Saringan dan system saringan untuk kendaraan.; filter

bahan bakar; filter udara partikulat untuk sistem pembuangan untuk mesin pembakaran internal; filter untuk membersihkan
udara pendingin, untuk mesin; filter untuk mesin; filter untuk motor dan mesin; kerangka-kerangka saringan (filter) untuk
mesin-mesin penyaringan; membran filter untuk digunakan sebagai bagian dari mesin; mesin-mesin saringan (filter) membran;
particulate filter [bagian mesin]; saringan [mesin atau bagian mesin]; saringan mesin.; saringan udara kendaraan; saringan
udara.; saringan untuk motor dan mesin; saringan-saringan (filters) untuk mesin-mesin penyaringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 18:35:51
540   EtiketJID2022086046

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pahlawan Revolusi No. 6 RT.001/RW.004, Kel. Klender, Kec. Duren Sawit, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

Libianto Sanjaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dedi Sutanto S.H.,M.H.,CLA
Jalan Palem Ratu IX No. 8 RT. 007 RW. 003 Desa Bencongan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CUBADU VAPESTORE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok

elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat
penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan
pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan
batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak
pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan
kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok
elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,

pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Layanan grosir dan eceran di
bidang produk tembakau, rokok elektronik dan produk-produk untuk digunakan dengan rokok elektronik; Pengelolaan
hubungan pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan
baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; jasa
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retail sehubungan dengan penjualan tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api; layanan eceran atau grosir
untuk artikel perokok; layanan eceran atau grosir untuk artikel tembakau dan perokok; layanan ritel atau layanan grosiran
untuk tembakau dan barang-barang keperluan perokok; layanan ritel disediakan oleh toko-toko asap; organisasi dan
manajemen program loyalitas pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat
rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat
rokok elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 18:46:52
540   EtiketJID2022086047

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Merdeka No. 49, Bandung 40117, Kota Bandung, Jawa Barat, 40117
PT. Senyum Sehat Indonesia, Maya Sukriswatiningsih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MY DENTAL CLINIC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KLINIK GIGI MY atau KLINIK GIGI MAY
591 Uraian Warna : Simbol warna kuning kunyit, tulisan utama: "My Dental Clinic" warna hitam, tulisan tagline: "one stop dental solution" warna

abu muda
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan klinik gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 18:57:43
540   EtiketJID2022086048

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JI. Tanah Abang I No. 10 D, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10130, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10130

PT ASIA EVENT OVERLAY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WePOP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, hijau dasar putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan)

di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu roda; Jasa hiburan
dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop
multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi secara langsung; Layanan hiburan dalam
bentuk serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Mengatur dan
menyelenggarakan konvensi untuk tujuan hiburan; Menyediakan penggunaan sementara permainan interaktif yang tidak dapat
diunduh; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; informasi hiburan; jasa klub penggemar;
layanan hiburan; layanan hiburan interaktif; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara
olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan
menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir, mengadakan, dan menyelenggarakan acara
hiburan sosial; menyediakan buku komik dan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan informasi hiburan melalui
situs web; menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; organisasi acara hiburan cosplay; penyediaan klip video yang tidak
dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau
berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; Jasa hiburan dalam
bentuk seri video mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan
pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang
menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu,
menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu,
menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa
hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi
audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan,
yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs
web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan,
makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan
kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita,
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ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi
hiburan dan pertujukan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan budaya,
rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran,
televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan,
kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan
dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun
binatang, layanan taman hiburan; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Jasa taman hiburan dan taman
hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan
dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding,
olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan taman bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan
untuk anak-anak; Memberikan informasi terkait rekreasi; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor
yang memasang fasilitas trampolin; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor
untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Taman hiburan
dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan dalam sifat peragaan
busana; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; informasi tentang kegiatan rekreasi; jasa hiburan wisata dalam air;
layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan kamp rekreasi; layanan liburan dan
rekreasi; layanan rekreasi; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan; melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara
hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang
berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan snorkeling; menyediakan dan menyewakan fasilitas-
fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan fasilitas taman hiburan; menyediakan layanan taman air;
menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; organisasi peragaan
busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan;
pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; penyediaan pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition)
dan pelatihan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun layanan; penyelenggaraan acara hiburan langsung;
penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan
peragaan busana; produksi hiburan audio; produksi hiburan langsung; produksi pertunjukan taman hiburan; taman hiburan
dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program
televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan
konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan
pelaksanaan konvensi di bidang animasi, buku komik dan seni populer; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa
penyediaan informasi hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik,
inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan
(wellness) yang disediakan melalui sebuah situs web; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa persewaan ruangan untuk
kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa persewaan ruangan untuk pertandingan olah raga; Jasa taman hiburan
dan taman hiburan dengan tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi;
Jasa-jasa agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan
hiburan.; Jasa-jasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa hiburan di bidang permainan komputer; Jasa-jasa hiburan
komputer dan video game; Jasa-jasa hiburan permainan video; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang
berkaitan dengan jasa hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database komputer
atau dari Internet; Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup
(hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan,
budaya dan hiburan; Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan
fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan, pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya;
Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan
hiburan klub, fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan,
kompetisi olah raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara
sosial dan acara hiburan, termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Pengadaan
tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah raga; Penyediaan dari hiburan, jasa olah raga atau kebudayaan dari skema
loyalitas pelanggan dan pembeli yang sering melakukan pembelian.; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan acara
olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara panggung langsung, pertunjukan teater,
konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut; Penyediaan jasa hiburan radio dan televisi;
Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan dengan layanan manajemen memasak, hotel dan restoran;
Penyelenggaraan pertandingan olah raga; Penyewaan peralatan olah raga selam; Permainan video online, jasa hiburan dan
mengorganisir kompetisi permainan video; Peyediaan foto yang tidak dapat diunduh di bidang perjalanan; Taruhan olah raga
online; coaching [pendidikan dan pelatihan]; informasi pendidikan; informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan
dan olah raga; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi,
broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari
basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan
hiburan; instruktur olah raga; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan dalam bentuk gambar
dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam
bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyelenggaraan
turnamen catur; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung; jasa hiburan
dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan musik; jasa hiburan wisata dalam air; jasa
hiburan yaitu menyediakan digital collectible yang tidak dapat diunduh online yaitu animasi dan video untuk digunakan dalam
lingkungan digital untuk tujuan hiburan; jasa hiburan yaitu menyediakan digital collectible yang tidak dapat diunduh online yaitu
foto untuk digunakan dalam lingkungan digital untuk tujuan hiburan; jasa hiburan yaitu menyediakan digital collectible yang
tidak dapat diunduh online yaitu gambar untuk digunakan dalam lingkungan digital untuk tujuan hiburan; jasa hiburan yaitu
menyediakan digital collectible yang tidak dapat diunduh online yaitu seni untuk digunakan dalam lingkungan digital untuk
tujuan hiburan; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan
streaming; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi
dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan
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sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak  realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa
hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang menampilkan informasi,
berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan
penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan olahraga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek taktis dari suatu
permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan
pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang tidak dapat
diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh
yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program
permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer
dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman
audio yang tidak dapat didownload berupa musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang
menampilkan permainan, puzzle dan informasi mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi
pertunjukan, penampilan, program dan rekaman audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu,
penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa konsultasi di bidang
pelatihan pemotongan ham dengan pisau; jasa nasehat yang berhubungan dengan organisasi dari acara olah raga yaitu
kompetisi golf, turnamen dan acara-acara.; jasa pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pemesanan
atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan atau skema
pembeli yang sering; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang hiburan,
animasi, buku komik dan seni populer; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan
turnamen; jasa-jasa hiburan sepatu roda; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang
disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio,
televisi, telepon, internet dan database online; jasa/layanan hiburan, yaitu, memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer
dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang dimainkan melalui jaringan internet atau komunikasi;
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten hiburan dan live streaming video acara
hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas tertambah (augmented reality) online; jasa/layanan
hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games),
hiburan interaktif dan konten realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas
tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten realitas tertambah (augmented reality games); jasa/layanan
hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas
virtual/maya (virtual reality); jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat diunduh yang mengutamakan film
dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan
dengan kapal pesiar dan wisata; konseling dan pelatihan karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir yang
berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat
panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang
disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi pelatihan bisnis; konsultasi pendidikan; konsultasi yang
berkaitan dengan mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan dan pelatihan
lebih lanjut; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan
keterampilan kejuruan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan pendidikan; konsultasi yang
berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan
personalia; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan game disediakan secara online
dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan instruksi dan pelatihan; layanan klub
kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan,
pelaksanaan dan pengaturan lokakarya pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan pelatih pribadi
[pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan berkelanjutan; layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang disediakan oleh
salon angka; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang fungsi kantor;
layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di
bidang manajemen bisnis; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan kedokteran; layanan pelatihan
simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan pribadi; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang teknologi
medis; layanan pelatihan simulasi penerbangan; layanan pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan
pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh
asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan
pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan yang
berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan pendidikan dan
pengajaran; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian; layanan pendidikan dan pengajaran
yang berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan
pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan pendidikan
diet; layanan pendidikan disediakan oleh perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan
yang berkaitan dengan keselamatan jalan; layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang
disediakan oleh asisten kebutuhan khusus; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan
pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh universitas; layanan
pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan
produksi; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan
budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan
inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan lokakarya
pelatihan; melakukan seminar pelatihan; melakukan tur berpemandu untuk tujuan budaya atau pendidikan; melakukan tur gua
dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur
museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan;
mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara pendidikan;

Halaman 920 dari 1015



mengatur dan melakukan forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan
melakukan kursus pelatihan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak
bola Amerika; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda; mengatur dan melakukan program pelatihan
sepak bola pemuda Amerika; mengatur dan melakukan seminar pelatihan; mengatur dan memimpin kelas, lokakarya dan
pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan,
kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan
budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus pembelajaran jarak jauh dan
pameran untuk tujuan budaya; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur pameran untuk tujuan pelatihan; mengatur pelatihan olahraga untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur seminar pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan;
mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres, kolokium, lokakarya [pelatihan], seminar dan simposium; mengatur,
memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan simposium untuk pelatihan bahasa; mengatur, memimpin dan
menyelenggarakan lokakarya pelatihan; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan bahan-bahan pendidikan yang
diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang mampu [layanan amal];
menyediakan catatan pertunjukan olah raga untuk golf; menyediakan fasilitas olah raga untuk rentang tembak senjata;
menyediakan hiburan melalui video podcast di bidang olah raga; menyediakan informasi mengenai olah raga elektronik dan
permainan video melalui suatu situs web; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah raga;
menyediakan kursus pendidikan gigi berkelanjutan; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-
orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk
orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan papan dan penginapan untuk siswa asing dalam rangka
layanan pendidikan sekolah asrama; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan
orang dewasa; organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film
untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara pendidikan; organisasi kursus pelatihan; organisasi pameran di
bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi
pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi untuk keperluan budaya atau pendidikan;
organisasi pelatihan; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi pertunjukan pendidikan;
organisasi skema pelatihan pemuda; pelatihan bahasa; pelatihan berbasis komputer; pelatihan dan pengajaran medis;
pelatihan dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia; pelatihan hewan; pelatihan hidup [pelatihan];
pelatihan karir dan kejuruan; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran pribadi; pelatihan kesehatan dan kebugaran;
pelatihan keselamatan pengemudi; pelatihan kuda; pelatihan lanjutan; pelatihan meditasi; pelatihan orang dewasa; pelatihan
pengembangan pribadi; pelatihan pengemudi; pelatihan praktis di bidang pengelasan; pelatihan pribadi [pelatihan]; pelatihan
sekolah kepatuhan untuk hewan; pelatihan sepeda motor; pemberian informasi mengenai jasa hiburan yang disediakan
dengan rekreasi atau taman hiburan; pemberian informasi mengenai jasa taman hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang
kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang
pengolahan data elektronik; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan lingkungan; pendidikan di
bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan di bidang musik dan hiburan; pendidikan kesehatan; pendidikan
kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; pengaturan,
penyelenggaraan dan pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan
dengan olah raga dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengorganisasian dan mengatur seminar,
konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengujian pendidikan; penyebaran materi pendidikan; penyediaan
informasi mengenai olah raga golf; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa-jasa
hiburan yang mendidik untuk anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk
anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa
perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan renang [hiburan atau
pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan
jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran
(tuition) dan pelatihan; penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi
animasi; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan
pertandingan/kontes untuk keperluan olah raga; penyelenggaraan seminar pendidikan; penyewaan dan eksploitasi fasilitas
olah raga; persiapan kursus dan ujian pendidikan; produksi acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; produksi materi
pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; transfer pengetahuan [pelatihan]; ujian pendidikan; ujian pendidikan
bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 19:01:14
540   EtiketJID2022086049

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Mede RT/ RW 004/008 Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13120

Dwi Indra Kuntoadji

Halaman 921 dari 1015



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PETEKA KARYA GAPURA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna merah adalah perlambang inovasi, semangat dan keberanian. Biru adalah kedalaman dan inovasi. Hijau mewakili

kesuburan tanah air dan jiwa muda.
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyewaan kendaraan laut; bongkar muat kargo; jasa agen pengiriman barang; jasa logistik yang terdiri dari

penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang; jasa transportasi dan penyimpanan; layanan pelabuhan [layanan dok];
layanan pergudangan; pemuatan, pengepakan, penyimpanan, transportasi dan pembongkaran kargo; penarik kapal; penarik
laut; pengangkutan dan penyimpanan minyak mentah, produk minyak, gas alam, gas alam cair dan gas minyak bumi cair;
penyewaan tongkang; persewaan kapal; transportasi dan penyimpanan bahan bakar; transportasi dan penyimpanan
barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 19:02:23
540   EtiketJID2022086050

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Baloper Blok B No. 15, Kel. Padalarang, Kec. Padalarang, Kabupaten
Bandung Barat, Jawa Barat, 40553

YOSEP GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOPITOTOMI DINE & DRINK & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KOPITOTOMI DINE & DRINK Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Coklat dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin

dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Penyediaan makanan dan
minuman di kafe-kafe dan bar-bar; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; katering di kafetaria makanan cepat saji;
layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria dan restoran;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 19:03:20
540   EtiketJID2022086051

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pahlawan Revolusi No. 6 RT.001/RW.004, Kel. Klender, Kec. Duren Sawit, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

Libianto Sanjaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dedi Sutanto S.H.,M.H.,CLA
Jalan Palem Ratu IX No. 8 RT. 007 RW. 003 Desa Bencongan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAVEN VAPEHOUSE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok

elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat
penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan
pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan
batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak
pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan
kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok
elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,

pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
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penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Layanan grosir dan eceran di
bidang produk tembakau, rokok elektronik dan produk-produk untuk digunakan dengan rokok elektronik; Pengelolaan
hubungan pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan
baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; jasa
retail sehubungan dengan penjualan tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api; layanan eceran atau grosir
untuk artikel perokok; layanan eceran atau grosir untuk artikel tembakau dan perokok; layanan ritel atau layanan grosiran
untuk tembakau dan barang-barang keperluan perokok; layanan ritel disediakan oleh toko-toko asap; organisasi dan
manajemen program loyalitas pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat
rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat
rokok elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 19:05:22
540   EtiketDID2022086052

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Modern Cikande Industrial Estate, Jl. Modern Industri VI, Blok P No. 1A,
Desa/Kelurahan Cijeruk, Kec. Kibin, Kab. Serang, Provinsi Banten,, Kabupaten
Serang, Banten

PT. LUBRINDO ASIA PERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DENZOIL DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM – MERAH - PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan kimia untuk pendingin mesin; Minyak rem dan kopling; aditif deterjen untuk bahan bakar; aditif kimia untuk

pembersih sistem injeksi bahan bakar; aditif kimia untuk sistem pendingin engine; antibeku untuk sistem pendingin kendaraan;
bahan kimia untuk pendingin radiator; kimia pembersih sistem bahan bakar otomotif; minyak rem; minyak rem hidrolik;
pendingin; pendingin untuk mesin kendaraan; sediaan kimia untuk menghemat bahan bakar; sediaan kimia untuk perawatan
mesin dan aditif untuk bahan bakar bensin dan solar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 19:06:23
540   EtiketDID2022086053

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Darmo Indah Timur 4/M-2, Surabaya
VINCENTIUS IVAN, GARY SUGIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VRCI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Abu tua
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pewangi pakaian; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan

perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk pengharum/pewangi
udara; Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; air wangi; bahan parfum dan perasa/aroma; ekstrak bunga [parfum];
ekstrak untuk parfum; kayu wangi; lilin mobil; mint untuk wewangian; minyak parfum; minyak untuk parfum dan aroma; minyak
wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; parfum; parfum air wangi; pembersih karpet
dengan pewangi; sachet parfum; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil;
sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; sumbu diresapi
dengan wewangian untuk kamar wewangian; wangi-wangian; wewangian alami; wewangian dan wangi-wangian; wewangian
dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk mobil; wewangian vanila===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 19:09:42
540   EtiketDID2022086054

Halaman 923 dari 1015



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Garden Blok X-1/ 36-37 Rt. 014 Rw. 003 Kel. Kedoya Utara, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

AMINUDDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAJIMA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lampu CFL/LHE  / lampu hemat energi; Perlengkapan untuk bola lampu pijar; Rumahan lampu (fitting lampu); bola lampu;

bola lampu LED; bola lampu mobil; bola lampu untuk sinyal arah untuk kendaraan; kap lampu; lampu bola; lampu lampu;
lampu lampu LED; lampu panggung dan lampu lentera; lampu sorot; lampu sorot LED; senter; senter elektrik; senter untuk
tujuan pencahayaan; soket untuk lampu listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 19:15:04
540   EtiketDID2022086055

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Mansion Office Fontana, Lantai 17 Unit BF-17B2, Jl. Trembesi, Kel.
Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

PT HANAU OWNER GRUP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dedi Sutanto S.H.,M.H.,CLA
Jalan Palem Ratu IX No. 8 RT. 007 RW. 003 Desa Bencongan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HANAU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung, tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet,

smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Dompet tiket; Penutup tas; Ransel; Sarung; Tali; Tas kantor
dan tas kecil penyimpan surat dan dokumen; Tas pinggang; Tas tangan (dapat dipakai formal maupun informal); Tas tangan
dengan tali; Tas tangan kecil; Tas tangan plastik; Tas tangan santai; Tas tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper,
dompet saku, dompet; Tas, Tas kartrid, Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan mandi, Tas Tangan, dompet pria,
dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua dilapisi dengan lilin); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas
perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas
kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet wanita, tas pundak, tas kantor,
(semua terbuat dari kulit halus); dompet; dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet
genggam kecil [tas]; dompet kecil [tas tangan]; dompet kecil [tas]; dompet koin kecil; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet
kulit imitasi [tas]; dompet kunci; dompet malam [tas tangan]; dompet saku; dompet serba guna [tas tangan]; koper; koper
berpergian; koper kecil; payung golf; payung matahari; penutup payung; penutup tahan air berbentuk khusus disesuaikan
untuk melindungi ransel; penutup tas; ransel; tali untuk dompet [tas]; tas; tas belanja tekstil; tas dan dompet kulit; tas kantor;
tas kantor [barang kulit]; tas kantor terbuat dari kulit; tas kecil untuk pria; tas kulit, koper, dan dompet; tas multiguna, tas
kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas
tangan; tas pinggang; tas pundak; tas suvenir; tas tangan; tas tangan [slouch handbags]; tas tangan fashion; tas tangan kecil
(evening bags) yang terbuat dari kulit dan kain; tas tangan kecil (tas tangan); tas tangan kecil [dompet]; tas tangan pria; tas
tangan untuk pesta; tas tangan untuk wanita; tas tangan wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas tangan, dompet
dan dompet; tas-tas kantor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 19:15:51
540   EtiketDID2022086056

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Redtop Blok C 11, Jl. Pecenongan Raya Kav 72, Kelurahan Kebon Kelapa,
Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10120

PT Lunar Indah Makmur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kasturi Djuli, SH., SE.
Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Utara

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : vatiri + Lukisan/Logo
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu,  Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Pemotong Kapalan; Alat pemotong (pisau); Alat pemotong ulir sekerup [alat tangan]; Alat potong memotong

keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Pemotong penggilingan [perkakas tangan]; Pemotong rambut listrik; Pemotong
spiral untuk sayuran, dioperasikan dengan tangan; Pengiris telur, bukan listrik; Perlengkapan makan minum dari perak (pisau-
pisau, garpu-garpu dan sendok-sendok); Pisau hobi [pisau bedah, bukan medis]; Pisau ketam (alat tangan); Pisau penyisik;
Pisau tarik penyerut kayu; Pisau tukang pemasang sepatu kuda; Pisau untuk mencangkok tanaman; Pisau untuk pencampur
cat; Shredders sayur, tangan-dioperasikan; alat pemotong daging [perkakas tangan]; alat pemotong pizza [bukan elektrik]; alat
pengiris sayuran (non-listrik); alat pengolah makanan dan alat pemotong yang dioperasikan dengan tangan, alat pengupas
makanan, alat pengiris sayuran.; alat potong berputar [perkakas tangan]; bagel slicers [pisau]; bar pemotong, tangan-
dioperasikan; botol anggur foil pemotong, tangan-dioperasikan; cake pemotong; cake pisau; darurat pemotong sabuk
pengaman; garpu meja; gunting berkebun; gunting untuk keperluan rumah tangga; hoop pemotong [alat-alat tangan]; isau
dapur untuk mengiris ikan; jeruk pemangkas [pisau]; keju slicers, non-listrik; koki pisau; melayani pisau; mengasah roda untuk
pisau dan pisau; pasta pemotong, tangan-dioperasikan; pemangkasan pisau; pemetik buah [alat-alat tangan]; pemotong baut
[perkakas tangan]; pemotong bawang putih, non-listrik; pemotong foil; pemotong goreng Prancis, tangan-dioperasikan;
pemotong kaca; pemotong kawat; pemotong mitra menjadi alat-alat tangan; pemotong pancing; pemotong penggilingan
menjadi alat-alat tangan; pemotong pipa, tangan-dioperasikan; pemotong pizza; pemotong pizza, non-listrik; pemotong
rumput, tangan-dioperasikan; pemotong sayuran; pemotong ubin, tangan-dioperasikan; pemotong-pemotong rambut listrik dan
pemangkas-pemangkas rambut listrik; pemotong-pemotong rambut pada lubang hidung (nostril) listrik; penggilingan
pemotong, tangan-dioperasikan; pengiris keju (bukan listrik); pengupas pisau; pengupas sayuran [alat-alat tangan]; peralatan
makan (garpu, pisau dan sendok); peralatan makan [pisau garpu dan sendok]; pisau *; pisau [perkakas tangan]; pisau baja;
pisau bekerja; pisau berburu; pisau biodegradable; pisau buah; pisau cukur; pisau daging; pisau dapur; pisau dapur Jepang
untuk memotong; pisau daur ulang; pisau dempul; pisau filleting; pisau ikan; pisau jack; pisau karpet; pisau kater; pisau keju;
pisau keju dan pizza non-listrik; pisau keramik; pisau ketam (alat tangan); pisau labu; pisau lempar; pisau lipat; pisau makanan
penutup; pisau meja; pisau meja stainless steel; pisau meja sterling silver; pisau meja, garpu dan sendok plastik; pisau meja,
garpu dan sendok untuk bayi; pisau memancing; pisau mentega; pisau menyelam; pisau olahraga; pisau plastik; pisau raut;
pisau roti; pisau rumah tangga; pisau saku; pisau sayuran; pisau sayuran pemotong sayuran/pengiris sayuran; pisau scoring
untuk lembaran veneer; pisau sekali pakai; pisau selam, pegangan pisau selam, alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan);
pisau terbuat dari logam mulia; pisau ukir; pisau untuk digunakan hobi; pisau untuk menguliti hewan; pisau untuk menguliti
ikan; pisau untuk pisau; pisau utilitas; slicers sayuran; steak pisau; tabung pemotong [alat-alat tangan]; tipis-berbilah pisau
dapur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 19:16:35
540   EtiketDID2022086057

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Garden Blok X-1/ 36-37 Rt. 014 Rw. 003 Kel. Kedoya Utara, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

AMINUDDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YOSHI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lampu CFL/LHE  / lampu hemat energi; Perlengkapan untuk bola lampu pijar; Rumahan lampu (fitting lampu); bola lampu;

bola lampu LED; bola lampu mobil; bola lampu untuk sinyal arah untuk kendaraan; kap lampu; lampu bola; lampu lampu;
lampu lampu LED; lampu panggung dan lampu lentera; lampu sorot; lampu sorot LED; senter; senter elektrik; senter untuk
tujuan pencahayaan; soket untuk lampu listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 19:23:24
540   EtiketDID2022086058

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Modern Cikande Industrial Estate, Jl. Modern Industri VI, Blok P No. 1A,
Desa/Kelurahan Cijeruk, Kec. Kibin, Kab. Serang, Provinsi Banten,, Kabupaten
Serang, Banten

PT. LUBRINDO ASIA PERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:
Merek Kata dan Lukisan
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DENZOIL DAN LOGO
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM – MERAH - PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gemuk pelumas; Oli roda gigi sintetis; gemuk untuk mesin; oli halus untuk motor; oli motor; oli pelumas dan gemuk; oli

roda gigi; pelumas otomotif; pelumas padat; pelumas padat untuk keperluan industri; pelumas serba guna; pelumas untuk
mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 19:26:24
540   EtiketJID2022086059

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa Melati Mas Blok D-II/I RT 019 RW 008 Kel. Jelupang Kec. Serpong Utara, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15323

Nepos MT Pakpahan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TRANSKO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna merah melambangkan warisan yang kaya tentang pendirian Transko, kekayaan tingkatan warna yang menjadi bagian

dari penampilan baru dan sesuai zaman.
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyewaan kendaraan laut; bongkar muat barang; bongkar muat kargo; broker pengiriman [penerusan (Am.)]; jasa agen

pengiriman barang; jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang; jasa pengiriman laut;
jasa transportasi dan penyimpanan; layanan pelabuhan [layanan dok]; layanan pergudangan; menyediakan fasilitas tambatan
kapal; pemuatan, pengepakan, penyimpanan, transportasi dan pembongkaran kargo; penarik kapal; penarik laut; penarik
maritim; pengangkutan dan penyimpanan minyak mentah, produk minyak, gas alam, gas alam cair dan gas minyak bumi cair;
penyediaan fasilitas berlabuh; penyewaan kapal; penyewaan tongkang; persewaan kapal; transportasi barang melalui laut;
transportasi dan penyimpanan bahan bakar; transportasi dan penyimpanan barang; transportasi kargo; transportasi
tongkang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 19:27:03
540   EtiketDID2022086060

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP BABAKAN RT 4 RW 5 KELURAHAN KARADENAN, KECAMATAN CIBINONG,
KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT., Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16913

M. Pahrizal

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MJ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : silver metalik
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===sediaan pembersih otomotif===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 19:32:56
540   EtiketDID2022086061

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bumi teluk jambe blok c/2 nomer 14 rt 05 rw 16 , kel. Sukaluyu, kec telukjambe timur,
kab Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41360

Surya Dharma Purba

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Quantum : CHEMICAL MAINTENANCE & LUBRICANTS
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : kuantum
591 Uraian Warna : warna hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===sediaan pembersih otomotif===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 19:40:06
540   EtiketDID2022086062

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Modern Cikande Industrial Estate, Jl. Modern Industri VI, Blok P No. 1A,
Desa/Kelurahan Cijeruk, Kec. Kibin, Kab. Serang, Provinsi Banten,, Kabupaten
Serang, Banten

PT. LUBRINDO ASIA PERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FASCON DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH - PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan kimia untuk pendingin mesin; Minyak rem dan kopling; aditif deterjen untuk bahan bakar; aditif kimia untuk

pembersih sistem injeksi bahan bakar; aditif kimia untuk sistem pendingin engine; antibeku untuk sistem pendingin kendaraan;
bahan kimia untuk pendingin radiator; kimia pembersih sistem bahan bakar otomotif; minyak rem; minyak rem hidrolik;
pendingin; pendingin untuk mesin kendaraan; sediaan kimia untuk menghemat bahan bakar; sediaan kimia untuk perawatan
mesin dan aditif untuk bahan bakar bensin dan solar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 19:40:09
540   EtiketDID2022086063

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, United Kingdom
Dunhill Tobacco of London Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LONDON GOLD
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat genggam untuk memasukkan tembakau kedalam tabung kertas; Barang-barang keperluan perokok; Larutan cairan

untuk rokok elektronik; Tembakau mentah atau yang sudah diolah; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; kertas rokok; korek
api; korek api cerutu; pemantik rokok; pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; peralatan kantong untuk
menggulung rokok; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; produk-produk tembakau; rokok; rokok elektronik; tabung
rokok; tembakau pipa; tembakau untuk digulung sendiri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 19:41:43
540   EtiketJID2022086064

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kota Wisata Pesona Amsterdam Blok 1.9/20 RT.007/RW.025 Kel. Ciangsana, Kec.
Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Euginia Natania Putri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dedi Sutanto S.H.,M.H.,CLA
Jalan Palem Ratu IX No. 8 RT. 007 RW. 003 Desa Bencongan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SIPILOT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam
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511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Advis pendidikan terkait makanan minuman dan produk konsumen rumah tangga; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi,

pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi,
film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan
yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Jasa penyediaan informasi
hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan
melalui sebuah situs web; Layanan manajemen acara [organisasi pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya];
Manajemen acara pendidikan; Manajemen layanan pendidikan; advis pendidikan sehubungan dengan makanan minuman dan
kesejahteraan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-
event (acara) hiburan dan pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan
budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan
lebih lanjut dan pendidikan; melakukan acara pendidikan; melakukan kursus pendidikan; mengatur acara pendidikan;
mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan forum langsung; mengatur dan melakukan forum
pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan seminar
pendidikan; mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan acara-acara pendidikan; menyelenggarakan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan
hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang
berhubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan dan konsultasi di bidang ini; organisasi pameran untuk tujuan
pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pertunjukan
pendidikan; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan
konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga dan/atau untuk
keperluan pendidikan dan atau rekreasi; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan seminar
pendidikan; program acara pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 19:45:59
540   EtiketDID2022086065

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Redtop Blok C 11, Jl. Pecenongan Raya Kav 72, Kelurahan Kebon Kelapa,
Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10120

PT Lunar Indah Makmur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kasturi Djuli, SH., SE.
Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: vatiri + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu,  Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===-;-;-;-;-;-;; Botol terisolasi terbuat dari logam mulia; Botol terisolasi yang diletakkan dipinggul; Kemasan wadah gelas untuk

makanan; Kemasan wadah gelas untuk minuman; Pegangan lengan isolasi untuk kaleng minuman dan botol; Peralatan
makan dari keramik; Peralatan makan dari keramik, selain pisau, garpu dan sendok; Peralatan makan, peralatan masak dan
wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga; Peralatan masak; Perangkat minuman teh [alat makan]; Sikat gigi (manual
dan listrik); Toples Kaca; Wadah kemasan industri dari kaca atau porselin; botol air aluminium; botol air aluminium, kosong;
botol air plastik yang dapat digunakan kembali dijual kosong; botol air plastik yang dapat digunakan kembali, kosong; botol air
plastik, kosong; botol air stainless steel yang dapat digunakan kembali; botol air stainless steel yang dapat digunakan kembali
dijual kosong; botol air stainless steel yang dapat digunakan kembali, kosong; botol isolasi; botol kaca; botol kaca [wadah];
botol kaca dekoratif; botol minum terisolasi; botol minum terisolasi untuk orang yang melakukan perjalanan; botol minuman;
botol pendingin; botol terisolasi termal; botol terisolasi termal untuk keperluan rumah tangga; botol terisolasi*; botol terisolasi,
bukan dari logam mulia; botol vakum; gelas [wadah minuman]; gelas bir; gelas dan mangkuk bayi [peralatan makan bayi];
gelas minuman; gelas minuman keras; kantin [labu]; keranjang roti untuk keperluan rumah tangga; kotak kaca dekoratif; kotak
kue plastik untuk keperluan rumah tangga; kotak makan siang; kotak makan siang yang terbuat dari logam; kotak makan siang
yang terbuat dari plastik; kotak permen; kotak permen dari logam mulia; kotak permen, bukan dari logam mulia; kotak-kotak
kaca; labu terisolasi untuk keperluan rumah tangga; lap pembersih untuk peralatan makan; layanan kopi [peralatan makan];
lengan isolasi untuk memegang gelas minuman; mangkuk [baskom]; mangkuk kaca; mangkuk keramik; pemanas untuk botol
susu, bukan listrik; pembuka botol; pembuka botol, listrik dan non-listrik; peralatan (alat makan); peralatan makan keramik;
peralatan makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan untuk
bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, dari logam mulia; peralatan makan untuk di meja, peralatan masak dan
wadah; peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu dan
sendok, dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu, dan sendok; peralatan masak [panci dan wajan]; peralatan
masak dan peralatan makan, kecuali garpu, pisau, dan sendok; peralatan masak untuk digunakan dalam oven microwave;
piring keramik [peralatan makan]; pompa vakum untuk botol anggur; sendok kayu [peralatan dapur]; sendok pencampur
[peralatan dapur]; sendok untuk keperluan rumah tangga; sikat bulu mata, sisir dan pemisah; sikat gigi manual; sikat lantai;
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sikat pakaian; sikat pencuci piring; sikat untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk membersihkan untuk keperluan rumah
tangga; sumbat botol vakum khusus disesuaikan untuk digunakan dengan botol anggur; tempat roti; tiriskan botol susu; wadah
kaca rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 19:48:31
540   EtiketJID2022086066

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Baloper Blok B No. 15 RT. 001 RW. 020, Kel. Padalarang, Kec. Padalarang,
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40553

YOSEP GUNAWAN, SISKA FITRISYANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOPITOTOMI DINE & DRINK & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KOPITOTOMI DINE & DRINK Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Coklat dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Periklanan online;

administrasi franchise (waralaba); jasa penjualan secara online; layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis untuk
pengoperasian waralaba; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe,
kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyediaan bantuan
bisnis untuk pengoperasian waralaba; perdagangan barang; perdagangan online; publikasi materi cetak untuk tujuan
periklanan; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 19:53:39
540   EtiketDID2022086067

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Network Plus, Jl. Jaksa No. 4, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10340

Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BY THE PLAYER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kaos anak-anak; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos

yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas
kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana,
kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian
ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga,
celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer,
celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun,
gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi,
celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian
penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup
kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Topi dengan lidah yang menonjol
berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; kaos; kaos berkerah; kaos
grafis; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos sepak bola; kaos t shirt; kaos/kemeja yang menyerap keringat; pakaian, yaitu
piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam,
dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; setelan kaos bertudung (hoodies); topi; topi dan peci; topi golf; topi mode; topi
olahraga; topi pelindung panas matahari; topi rajut; topi rajutan; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep
pici===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 20:01:46
540   EtiketJID2022086069

730 Nama Pemohon : Yulius Siaga Tiawarman
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Alamat Pemohon : PRIMA HARAPAN REGENCY L6/31 RT.001 RW.012 HARAPAN BARU KOTA
BEKASI, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17123

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PETEKA KARYA SAMUDERA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Terdapat 3 warna Biru, Merah dan Hijau. Warna merah adalah perlambang inovasi, semangat dan keberanian. Biru adalah
kedalaman dan inovasi. Hijau mewakili kesuburan tanah air dan jiwa muda.

511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===berlabuh dan menambatkan kapal di marina; bongkar muat; bongkar muat barang; bongkar muat kargo; jasa logistik yang

terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang; jasa pengiriman angkutan laut internasional; jasa transportasi
dan penyimpanan; layanan pelabuhan [layanan dok]; layanan pelabuhan untuk kapal besar dan kapal kecil; layanan
pergudangan; layanan pergudangan yang berkaitan dengan penyimpanan, pengemasan dan pengiriman barang;
menyediakan fasilitas tambatan kapal; pemanduan kapal; pemuatan, pengepakan, penyimpanan, transportasi dan
pembongkaran kargo; penarik kapal; penarik laut; pengangkutan dan penyimpanan minyak mentah, produk minyak, gas alam,
gas alam cair dan gas minyak bumi cair; penyewaan gudang; penyimpanan kontainer dan kargo; penyimpanan, distribusi,
transportasi, pengiriman, dan pengiriman gas, minyak, dan bahan kimia; transportasi dan penyimpanan bahan bakar;
transportasi dan penyimpanan barang; transportasi kargo; transportasi tongkang; transportasi, pengemasan dan penyimpanan
barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 20:07:04
540   EtiketDID2022086070

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kelapa Kopyor Barat V Blok CJ@/20 Kel. Kelapa Gading Timur, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

MARIA ZHENG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MARZHEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SINGKATAN NAMA
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Aditif pakan

untuk keperluan medis; Aerosol-aerosol yang mengandung obat; Agen kontras sinar-X; Agen-agen, reagen-reagen kimia,
bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan
biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokeran hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic,
diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan,
pengujian genetika  dan genetika.; Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Alat tes kehamilan;
Anggur obat; Anti bakteri; Atraktan hama yang ramah lingkungan; BAHAN PENCETAK GIGI; BAHAN PENGGOSOK GIGI;
BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan embedding untuk keperluan teknis gigi dan gigi; Bahan makanan
tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis; Bahan pembasmi kuman; Bahan pengendali hama;
Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; Bahan pengikat mikotoksin sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak;
Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet untuk pakan ternak; Bahan penyerap bau; Bahan perbaikan untuk
keperluan perbaikan gigi; Bahan tambahan/aditif makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat dan sediaan dokter
hewan lainnya; Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis;
Bahan tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk bahan makanan hewan; Bahan
tambahan/aditif untuk makanan hewan; Bahan untuk penambalan gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; Balsem
untuk keperluan medis; Bantal aromaterapi untuk keperluan medis; Bantal mata untuk keperluan medis; Barang-barang yang
diresapi dengan sediaan antibakteri; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan sanitasi; Bawang hitam  fermentasi
(kesehatan); Bawang hitam  tunggal untuk obat tradisional; Bawang hitam  untuk obat tradisional; Bawang hitam tunggal
(kesehatan); Bedak salicyl untuk gatal-gatal; Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Binatang perusak; Bubuk obat-
obatan hemodialisis; Bubur dari buah untuk bayi; Busa tangan antibakteri; CAMPURAN EMAS UNTUK GIGI; CELANA
DALAM SANITER; CELANA DALAM UNTUK HAID; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa
bilas air; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan untuk
menghilangkan bakteri; Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada produk,
sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Campuran bahan simbiotik untuk penggunaan medis; Celana
dalam haid wanita; Celana dalam sanitasi; Celana dalam untuk menahan bantalan penyerap untuk orang yang tidak mampu
menahan buang air; Celana dalam yang dapat menyerap untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Celana popok
sanitasi; Celana untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Cordyceps untuk tujuan pengobatan; Cysteamine untuk
keperluan medis; Deodoran bukan untuk keperluan pribadi atau keperluan hewan; Deodoran selain untuk kegunaan pribadi;
Deodoran spray; Deodoran untuk kain dan udara; Deodoran untuk kulkas; Desinfektan dan antiseptik; Deterjen cucian
antibakteri dan antiseptik; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang terbuat dari kertas dan/atu selulosa; Ekstra
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herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Fermentasi laktik untuk penggunaan farmasi dan
laktosa; Filler/pengisi untuk kekosongan tulang yang mengandung bahan alami; Formula obat herbal; Ganoderma kilap untuk
keperluan farmasi; Garam Epsom untuk keperluan medis; Garam-garam air mineral untuk keperluan medis; Gel anti-bakteri;
Gel antiseptik; Gel larutan laktasi farmasi dengan sifat bioadhesif yang didesain untuk memelihara lingkungan yang optimal;
Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Gel untuk penggunaan sebagai pelumas pribadi; Gelatin kulit keledai
(Ejiao) untuk penggunaan pengobatan Tiongkok; Germisida; Gula pelengkap diet; Gula rendah lemak untuk diet dan
mempertahankan kelangsingan tubuh; Gula-gula yang diberi obat; Gula-gula yang mengandung obat; Hasil makanan
pantangan untuk keperluan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit; Herbisida,
pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Insektisida dan pestisida bukan untuk
penggunaan pertanian; Irlandia lumut untuk keperluan medis; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu
dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu
menghilangkan encok pegal linu; Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda
panas dalam; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk empot-empot;
Jamu untuk hewan; Jamu untuk ibu hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada
tubuh; Jamu untuk membantu meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk
mengencangkan otot rahim setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk menjaga
kesehatan hati; Jamu untuk organ dalam tubuh; Jelly  (vaselin) untuk keperluan medis; Jintan Hitam (Herbal); KERTAS
PENANGKAP LALAT; Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kantong
penyerap bau tidak sedap; Kapas batangan untuk keperluan medis; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang
disterilkan; Kapsul kosong untuk obat-obatan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa untuk membalut; Kasein untuk suplemen
diet; Keripik buah untuk bayi; Kertas anti kuman; Kertas minyak mengandung obat untuk tujuan medis; Kertas tissue diresapi
dengan losion farmasi; Kertas tisu untuk kesehatan; Kolesom untuk obat; Kombinasi dosis tetap dari bahan antiretroviral yang
digunakan dalam pengobatan HIV/AIDS; Kopi stamina yang mengandung obat; Korek kuping untuk keperluan medis; Koyo
transdermal; Koyo yang mengandung nikotin; Krim Jerawat; Krim farmasi; Krim obat herbal; Krim orgasme; Kultur probiotik,
preparat dan zat; Kustar untuk bayi; LAK GIGI; Larutan pembersih dialisis untuk hemodialisis; Larutan untuk lensa kontak;
Lem kecoa; Lem semut; Lem tikus; Lembar jel pendingin untuk mengurangi demam dalam tubuh manusia; Linimen [obat
gosok]; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Magnesia untuk keperluan farmasi;
Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Makanan bayi; Makanan dan Minuman
untuk  memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan minuman
berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Makanan dan zat diet tanpa resep
yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan
akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan diet; Makanan diet untuk penggunaan
medis; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan diet yang diadaptasi untuk orang sakit; Makanan diet
yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan ringan untuk bayi; Makanan tambahan terbuat dari hewan, bukan untuk
penggunaan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food suplement); Makanan untuk
anak-anak; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus;
Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat; Makanan untuk keperluan medis khusus; Makanan untuk orang sakit;
Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Menthol;
Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan
dasar rempah - rempah (jamu); Minuman bergizi untuk keperluan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk
pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan
pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman
kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman
kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kocok pengganti makanan untuk keperluan medis; Minuman kunyit
asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol yang mengandung suplemen bernutrisi; Minuman obat;
Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman
suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan
lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa
pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan; Minuman untuk
digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi; Minuman untuk keperluan medis; Minuman
untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk penambah gairah wanita dan mengencangkan
vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet;
Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung
vitamin untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak Esensial (essential
oils) untuk mengobati jerawat; Minyak Obat untuk Wasir; Minyak Rematik (Obat); Minyak Telon; Minyak akar lawang; Minyak
aromatik untuk keperluan kesehatan; Minyak buah merah untuk suplemen; Minyak eucalyptus; Minyak gosok; Minyak jahe
(untuk tujuan pengobatan); Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kanabidiol (untuk medis); Minyak kayu putih; Minyak kelapa
untuk keperluan medis; Minyak pala (untuk tujuan pengobatan); Minyak untuk keperluan medis; Minyak-minyak yang
mengandung obat; Moxa gulungan untuk terapi moksibusi; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; OBAT
BIUS; OBAT CACING; OBAT MERAH; OBAT PENCUCI DARAH; Obat Pemutih; Obat Penghilang Rasa Nyeri Pada Sendi dan
Lutut; Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut; Obat dalam bentuk kantong yang mengandung
nikotin (untuk medis); Obat gosok untuk ibu melahirkan; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal rasa madu;
Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat
herbal yang mengandung madu; Obat hisap hidung; Obat kumur dan penyegar nafas mengandung obat; Obat kumur gigi;
Obat nyamuk bayi; Obat paten Cina; Obat pembasmi biang keringat dan gatal-gatal; Obat pembasmi rumput; Obat penambah
nafsu makan; Obat pencegah penyakit coccidiosis untuk hewan burung peliharaan; Obat pencuci darah; Obat pengusir
serangga; Obat suntik untuk hewan; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk
keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Obat-obatan untuk mengobati
infeksi HIV, dengan pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan
penyakit pernapasan atau infeksi; PEMBALUT HIGIENIS; PSATILES; Pasta dan makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan
makaroni sayuran untuk bayi; Pelumas pribadi (medis); Pemanis untuk diabetes; Pembalut kain yang dapat dicuci; Pembalut
kebersihan wanita; Pembalut kedokteran; Pembalut tipis untuk orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai;
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Pembalut untuk celana dalam; Pembalut untuk haid; Pembalut untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Pembalut
wanita; Pembasmi jamur; Pembasmi kecoa; Pembasmi kuman untuk pertanian; Pembasmi nyamuk; Pembasmi rayap
(termitisida); Pembasmi semut; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pembersih kulit medis
antibakteri; Penarik hama yang ramah lingkungan; Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan
antibakteri; Pencuci tangan mengandung antibiotik; Pencuci tangan mengandung obat; Pengganti kolostrum; Penghilang bau
dengan pewangi  (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk bernapas dengan
segar); Penghilang noda cucian antibakteri dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penutup kulit
berperekat untuk kegunaan medis; Penyegar kain, penghilang bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada
karpet; Penyegar karpet dan sediaan penetralisasi bau; Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Penyeka anti-bakteri;
Penyeka kapas untuk penggunaan medis; Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; Perban higienis; Perekat penangkap
serangga; Permen karet yang mengandung nikotin (untuk medis); Permen yang diperkaya dengan kalsium; Persiapan
makanan biologis; Persiapan untuk pengganti terapi nikotin; Pil kontrasepsi oral; Pil kromosom Untuk medis; Plester; Plester
dan bahan untuk pembalut; Popok; Popok sekali pakai dan popok celana; Popok/diaper berbentuk celana; Probiotik untuk
hewan; Produk dan sediaan farmasi; Produk dan sediaan farmasi dan farmasi kedokteran hewan untuk kegunaan pada
onkologi; Produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan kelainan darah; Produk farmasi untuk pengobatan penyakit
tulang; Produk farmasi untuk rehidrasi; Produk kesehatan mata; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau
terapeutik; Produk nutrisi untuk keperluan medis; Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi;
Produk perawatan kulit mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung
obat, yaitu pasta gigi obat; Produk-produk ekstrak rami (untuk medis); Produk-produk farmasi untuk pengobatan penyakit
genetik; Produk-produk farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; Produk-produk sanitasi untuk keperluan dokter hewan;
Produk-produk untuk pencegahan mastitis pada hewan; Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk
bubuk; Protein untuk suplemen diet; Puree buah untuk bayi; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI BERENDAM; ROKOK DARI
TANAMAN OBAT; Ragi dan elemen jejak yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat
tradisional Cina; Ramuan tradisional untuk kesehatan organ kewanitaan; Reagen diagnostik untuk penggunaan laboratorium
medis; Reagen diagnostik untuk penggunaan medis dalam diagnosis in vitro; Reagen kimiawi diagnostik untuk tujuan medis;
Reagen untuk Pemeriksaan imunologis; Reagen untuk digunakan dalam tes diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk
keperluan medis atau keperluan kedokteran hewan; Reagen untuk pengujian karakteristik genetik medis; Reagen-reagen
diagnostic dan sediaan-sediaan untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Roti kering untuk bayi; SEDIAAN OBAT
SUNTIK; Sabuk untuk handuk sanitasi (handuk); Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi
kuman untuk mencuci piring; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan Farmasi dan Obat untuk pengobatan Hepatitis B;
Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Sediaan Pembasmi tikus; Sediaan anti serangga untuk
penggunaan pribadi dalam bentuk aerosol; Sediaan bersifat kimia farmasi; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan;
Sediaan dan bahan untuk menetralisir, mengatur atau mengurangi reaksi alergi; Sediaan dan zat farmasi anti alergi; Sediaan
dari vitamin; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan dokter hewan untuk pencegahan, pengawasan dan pengobatan
dari penyakit hewan; Sediaan farmasi anti-bakteri; Sediaan farmasi atau obat untuk digunakan sebagai antiretroviral; Sediaan
farmasi dan dokter hewan; Sediaan farmasi jaringan-regeneratif periodontal; Sediaan farmasi untuk antitusif dan selesma;
Sediaan farmasi untuk batuk; Sediaan farmasi untuk diare; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan
dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis;
Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan farmasi untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis;
Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; Sediaan farmasi
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi;
Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk hyperplasia prostat jinak; Sediaan farmasi untuk mengatasi gangguan
hormon; Sediaan farmasi untuk meringankan batuk berdahak dan pilek; Sediaan farmasi untuk obat selesma; Sediaan farmasi
untuk penyakit musculoskeletal; Sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan
farmasi untuk perbaikan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi untuk perlindungan struktural struktur epidermis;
Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak
ramah untuk spermatozoa; Sediaan farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk virus
dan bakteri pathogen; Sediaan farmasi/obat untuk pengobatan infeksi HIV-1/AIDS; Sediaan gigi dan pasta gigi yang
mengandung obat; Sediaan kebersihan untuk keperluan medis; Sediaan kimia untuk mengobati noda gandum; Sediaan
membersihkan badan untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan bakterisida untuk kulit; Sediaan mikroorganisme  untuk
penggunaan medis dan kedokteran hewan; Sediaan obat batuk; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan obat/farmasi untuk
pengobatan HIV/AIDS; Sediaan pelindung matahari yang mengandung obat anti serangga; Sediaan pembasmi tanaman
beracun; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegaran
ruangan; Sediaan penyegar udara untuk mobil; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan probiotik untuk
penggunaan medis; Sediaan probiotik untuk penggunaan medis untuk membantu menjaga keseimbangan alami flora dalam
sistem pencernaan; Sediaan sanitasi kulit; Sediaan sterilisasi sanitasi; Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan alkohol
untuk medis; Sediaan untuk membasmi gulma; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan untuk
menetralisir bau; Sediaan untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan untuk pembasmi bakteri dan virus; Sediaan
untuk pereda gejala pilek, influenza dan alergi; Sediaan yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan;
Sediaan-sediaan Ilmu hewan; Sediaan-sediaan analgesik topikal; Sediaan-sediaan antibiotik topikal; Sediaan-sediaan
bernutrisi untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan dan bahan-bahan bernutrisi untuk
kegunaan medis; Sediaan-sediaan dari kapur untuk keperluan farmasi; Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak
kanabidiol; Sediaan-sediaan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak,
pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-sediaan farmasi untuk meningkatkan pertumbuhan rambut; Sediaan-sediaan farmasi
untuk pencegahan dan pengobatan penyakit kardiovaskular dan penyakit pada sistem saraf pusat; Sediaan-sediaan farmasi
untuk pengobatan mata; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan onkologi; Sediaan-sediaan
farmasi untuk pengobatan penyakit saraf dan penyakit neurodegeneratif; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan
tuberkulosis; Sediaan-sediaan farmasi untuk terapi hormon; Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Sediaan-
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sediaan kimia untuk mengobati jamur; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan mental; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan atau kondisi syaraf (neurological); Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi gangguan-gangguan tidur; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tulang
kerangka dan penyakit-penyakit tulang kerangka; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi hilang ingatan (dementia);
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi kebotakan (alopecia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi luka
borok colitis; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit Alzheimer’s (gangguan ingatan); Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit Crohn’s; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit dyslipidemia;
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit gagal jantung; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
penyakit gangguan hormone (endocrine); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit ginjal; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit hati; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kegemukan (obesity);
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kulit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit
lupus; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit psoriaris; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
penyakit virus korona; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan otot; Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan syaraf degeneratif; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit-penyakit radang dan penyebab radang; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang
bowel; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang infeksi kulit atopik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi radang sendi rheumatik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang sensi psoriatik; Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi rasa sakit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi sakit kepala; Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi sakit kepala cluster; Sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi
penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan jantung dan pembuluh darah; Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis;
Sediaan-sediaan sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit
dan bibir; Sediaan-sediaan untuk berpantang; Sediaan-sediaan untuk medis; Sediaan-sediaan untuk menetralisir bau; Sedian
untuk menetralisasi bau tidak sedap dan bau yang tidak diinginkan (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri
atau keperluan pribadi); Semprotan mulut mengandung obat; Senyawa berasal dari buah-buahan untuk keperluan medis;
Serat makanan yang dapat larut dalam air (water-soluble); Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet; Serat yang
berhubungan dengan makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; Serbet bayi; Serbuk
untuk suplement diet; Sereal untuk bayi; Sereal untuk jabang bayi; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu;
Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Strip perawatan oral mengandung
obat; Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet
nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk
hewan, yaitu, hewan peliharaan dan ternak; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat
pertumbuhan probiotik; Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri dari
unsur mikro; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi
atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen gizi untuk digunakan dalam budidaya perikanan (akuakultur);
Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan
tincture untuk mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk
konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement
diet); Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan biji rami; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen
makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan hewan
untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk
menggemukkan; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis; Suplemen makanan
tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan untuk keperluan medis;
Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro;
Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi;
Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen
nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk hewan; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis;
Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau;
Suplemen prebiotik; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk makanan hewan; Suplemen untuk sendi dan tulang (untuk
keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen zat besi untuk
anemia karena kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk
keperluan medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi
untuk keperluan dan penggunaan medis; Supplement yang berupa Cair; Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang
berupa bubuk; Supplement yang berupa kapsul; Susu bubuk formula untuk anak-anak; Susu bubuk kambing yang diperkaya
dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan
mineral untuk anak-anak; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Susu formula yang mengandung susu kambing;
Susu kolostrum kering; Susu untuk bayi dan jabang bayi; TONIK OBAT KUAT; TUTUP MATA UNTUK KEPERLUAN MEDIS;
Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan mineral; Tambalan medis untuk terapi hormon; Tampon
menstruasi; Tampon untuk haid wanita; Tanaman obat cistanche gurun; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh obat tanpa
resep; Tingtur untuk keperluan pengobatan; Tissue yang diresapi dengan alkohol untuk keperluan medis; Tisu yang diresapi
dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan
sebelumnya; Vitamin tanpa resep; Vitamin untuk sendi dan tulang; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang
mengandung madu; Wangi-wangian kamar mandi; Wangi-wangian mobil; Wangi-wangian pengharum ruangan; Yogurt untuk
bayi; Zat mineral untuk keperluan medis; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan deterjen cucian antibakteri dan
antiseptik; Zat-zat dan sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan manusia; abrasive gigi; acai powder, suplemen diet;
acaricides; acaricides untuk keperluan pertanian; acaricides untuk penggunaan rumah tangga; aconitine; adas untuk
keperluan medis; aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; aditif makanan hewan peliharaan dalam
bentuk vitamin dan mineral; aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif makanan hewan, yaitu,
pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aditif mineral untuk bahan makanan untuk konsumsi manusia; aditif
non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk makanan hewan, yaitu,
pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; adjuvan (zat tambahan) untuk digunakan dengan vaksin; adjuvan
untuk tujuan medis; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen anti-mabuk; agen antileprotik; agen detoksifikasi arsenik
untuk keperluan medis; agen detoksifikasi benzol untuk keperluan medis; agen detoksifikasi klorin untuk keperluan medis;
agen diagnostik untuk keperluan dokter hewan; agen diagnostik untuk tujuan medis; agen diagnostik, sediaan dan bahan
untuk keperluan medis; agen farmasi untuk epidermis; agen farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; agen
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farmasi yang mempengaruhi metabolisme; agen farmasi yang mempengaruhi organ pencernaan; agen farmasi yang
mempengaruhi organ sensorik; agen farmasi yang mempengaruhi sistem saraf perifer; agen hipoglikemik; agen hipolipidemik;
agen kardiovaskular untuk keperluan medis; agen kontras untuk pencitraan ultrasound diagnostik; agen pembersih
gastrointestinal; agen pencitraan diagnostik untuk pencitraan resonansi magnetik; agen penekan tumor; agen pengiriman
dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk pelapis untuk tablet
yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman obat; agen pengiriman obat dalam bentuk bubuk yang
memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk film
terlarut yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk kapsul yang menyediakan
pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk pelapis untuk tablet
yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan
terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk wafer yang dapat dimakan
untuk membungkus obat-obatan bubuk; agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen
pengiriman obat yang terdiri dari senyawa yang memfasilitasi pengiriman berbagai obat-obatan; agen penstabil kapiler untuk
keperluan medis; agen penyegel untuk keperluan gigi; agen perawatan heatstroke; agen profilaksis perdarahan otak; agen
viskoelastik untuk keperluan oftalmik; air laut untuk mandi obat; air mata buatan; air melissa untuk keperluan farmasi; air
mineral untuk keperluan medis; air panas; air timbal; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; air yang diperkaya
vitamin untuk keperluan medis; akar manis untuk keperluan farmasi; akar obat; akar rhubarb untuk keperluan farmasi; alas
ganti popok, sekali pakai, untuk bayi; aldehida untuk keperluan farmasi; alginat untuk keperluan farmasi; algisida; algisida
untuk keperluan pertanian; algisida untuk kolam renang; alkali iodida untuk keperluan farmasi; alkaloid untuk keperluan medis;
alkohol obat; alkohol untuk keperluan farmasi; alkohol untuk penggunaan topikal; aluminium asetat untuk keperluan farmasi;
amalgam gigi; amalgam gigi emas; analeptik; analgesik; analgesik antipiretik; analgesik oral; analgesik topikal; anestesi;
anestesi gigi; anestesi inhalansia; anestesi lokal; anestesi lokal injeksi untuk digunakan dalam kedokteran gigi; anestesi
topikal; anestesi umum; anestesi untuk penggunaan bedah; anestesi untuk penggunaan non-bedah; anhidrotik; antasida;
anthelmintik (obat cacing); anti-dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; anti-inflamasi topikal; anti-oksidan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; antiaritmia; antibiotik; antibiotik dalam bentuk lotion; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran
gigi; antibiotik untuk ikan; antibiotik untuk keperluan dokter hewan; antibiotik untuk penggunaan kedokteran hewan; antibiotik
untuk penggunaan manusia; antibodi; antibodi kolostral untuk keperluan medis; antibodi untuk keperluan dokter hewan;
antibodi untuk keperluan medis; antidepresan; antiemetik; antiflatulan; antiflogistik; antihipertensi; antihistamin; antijamur
vagina; antikoagulan; antikonvulsan; antimikroba untuk penggunaan dermatologis; antioksidan [suplemen makanan];
antioksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; antiparasit; antipiretik; antipruritika
cair; antiseptik; antiseptik untuk keperluan pertanian; antisifilis; antispasmodik; antitoksin; antitusif; antivenin; antivenins;
antivenom; antivirus; apitoxin [racun lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; arang aktif digunakan sebagai
penangkal racun; arang untuk keperluan farmasi; asam amino untuk keperluan dokter hewan; asam amino untuk keperluan
farmasi; asam amino untuk keperluan medis; asam galat untuk keperluan farmasi; asam untuk keperluan farmasi;
asetaminofen; asetat untuk keperluan farmasi; aspirin; astringen untuk keperluan medis; autoinjector diisi dengan sediaan
farmasi; bahan (agent) antikanker; bahan cetakan alginat ortodontik; bahan diagnostik untuk keperluan medis; bahan
embedding untuk keperluan gigi; bahan farmasi aktif untuk obat Barat; bahan ikatan dan primer untuk keperluan gigi; bahan
keramik untuk digunakan sebagai tambalan gigi; bahan kimia untuk keperluan medis; bahan komposit gigi; bahan makanan
albuminous untuk keperluan medis; bahan makanan hewani untuk keperluan medis; bahan obat untuk penggunaan manusia;
bahan pelapis untuk keperluan gigi; bahan pencernaan untuk keperluan farmasi; bahan pencetak gigi; bahan pengisi luka
medis, yaitu pasta, bubuk, alginat, gel dan butiran; bahan porselen untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan sintetis
untuk digunakan sebagai tambalan gigi; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahan untuk balutan; bahan
untuk dressing; bahan untuk gigi tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk luka ganti; bahan untuk
memperbaiki gigi; bahan untuk memperbaiki gigi dan protesa gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk
memperbaiki mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk menambal gigi,
lilin gigi; bahan untuk mengisi gigi; bahan untuk penambal gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk
profilaksis oral; bahan untuk protesa gigi; bahan untuk restorasi gigi; bahan untuk tambalan gigi; bahan-bahan diet yang
diadaptasi untuk pemakaian medis.; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; bahan-bahan insektisida
untuk pemberantasan serangga yang merugikan; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman
dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan]; bakteriostat untuk keperluan medis, gigi
dan kedokteran hewan; bakterisida; balm obat kaki; balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; balsem analgesik; balsem
untuk keperluan dokter hewan; balsem untuk keperluan farmasi; balsem untuk keperluan medis; balsem yang mengandung
obat; bantalan bunion; bantalan dan amplop inkontinensia; bantalan inkontinensia; bantalan jagung; bantalan mata untuk
keperluan medis; bantalan menyusui; bantalan sekali pakai untuk inkontinensia; bantalan untuk orang yang tidak dapat
menahan buang air; bantalan yang mengandung obat; bar energi suplemen gizi; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan
untuk keperluan medis bagi individu yang menjalani perawatan medis; bar pengganti makanan untuk keperluan medis; barium
untuk digunakan dalam radiologi; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; batang sereh wangi untuk digunakan
sebagai pengusir serangga; bawang lanang (ekstrak jamu); bedah mesh terutama terdiri dari jaringan hidup; bedak bayi
mengandung obat; bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan medis; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat; bee
pollen untuk digunakan sebagai suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi;
benzoil peroksida untuk keperluan medis; berkumur untuk keperluan medis; beta-blocker; biji rami untuk keperluan farmasi;
biofarmasi untuk pengobatan kanker; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; biosida; bismut
subnitrate untuk keperluan farmasi; blocker saluran kalsium; bouillons untuk kultur bakteriologis; bromin untuk keperluan
farmasi; bronkodilator; bubuk cantharides; bubuk kutu; bubuk mutiara untuk keperluan medis; bubuk obat kaki; bubuk
pengganti makanan bergizi; bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis; bubuk piretrum; bubuk protein; bubuk untuk
membunuh kutu pada hewan; bubuk untuk merawat kaki atlet; budaya mikroorganisme untuk keperluan kedokteran hewan;
budaya mikroorganisme untuk keperluan medis; budaya mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan;
bunga belerang untuk keperluan farmasi; busa (foam) yang mengandung obat; busa kontrasepsi; busa pembersih tangan
untuk desinfektan; cachou untuk keperluan farmasi; cairan intravena digunakan untuk nutrisi; cairan intravena digunakan untuk
pengiriman sediaan farmasi; cairan intravena digunakan untuk rehidrasi; cairan intravena yang digunakan untuk rehidrasi,
nutrisi dan pengiriman sediaan farmasi; cairan obat untuk rokok elektronik; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok
elektronik; calomel [fungisida]; camilan pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran gas dan gas untuk digunakan
dalam pencitraan medis; campuran makanan bernutrisi berbentuk bubuk; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai
pengganti makan untuk keperluan medis; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan

Halaman 934 dari 1015



untuk keperluan medis; campuran minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet;
campuran minuman suplemen diet bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman
suplemen gizi bubuk untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran
minuman suplemen makanan diet; campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman
suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; candu; cangkok arteri;
cangkok kulit; cangkok pembuluh darah [jaringan hidup]; cannabinoid sintetis untuk keperluan medis; cap untuk keperluan
farmasi; carbolineum [parasitisida]; celana dalam menstruasi yang bisa dicuci; celana dalam untuk haid; celana pelatihan
sekali pakai [popok]; celana pelatihan sekali pakai dari kertas atau selulosa; celana pelatihan sekali pakai untuk bayi; celana
popok bayi; celana popok bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; celana popok bayi, celana sekali pakai; celana,
penyerap, untuk inkontinensia; chinoline untuk keperluan medis; cincin jagung untuk kaki; collodion untuk keperluan farmasi;
cosmeceuticals untuk keperluan medis; cosmeceuticals untuk keperluan terapi atau medis; cosmeceuticals untuk tujuan
terapeutik; creosote untuk keperluan farmasi; cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; curare untuk keperluan
medis; daging beku-kering diadaptasi untuk keperluan medis; daging terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; darah tali
pusat untuk keperluan dokter hewan; darah tali pusat untuk tujuan medis; darah untuk keperluan medis; decoctions untuk
keperluan farmasi; dekongestan; deodoran (selain untuk penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran toilet; deodoran
untuk pakaian; deodoran untuk pakaian dan tekstil; deodoran untuk tekstil; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan;
desinfektan; desinfektan cair; desinfektan permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran kemih; desinfektan
semprot; desinfektan untuk instrumen medis; desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan
kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis; desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi;
desinfektan untuk kolam renang; desinfektan untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan
untuk peralatan dan instrumen gigi; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk peralatan
dan instrumen medis; desinfektan untuk toilet kimia; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk
keperluan medis; diaphoretics; diastase untuk keperluan medis; digitalin; dipsticks untuk keperluan pengujian medis;
disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan laboratorium; disinfektan serba guna; disposable underpants for incontinents;
douche obat; dressing dressing; dressing luka bakar steril; dressing luka steril; dressing perekat diri; dressing pertolongan
pertama; dressing steril; dressing untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; dupa pengusir nyamuk; dupa pengusir
serangga; eksipien pembawa untuk sediaan farmasi; ekspektoran; ekspektoran antitusif; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal
obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak hop untuk
keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk keperluan dokter hewan; ekstrak ragi untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan
medis; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi atau untuk penggunaan medis;
ekstrak tembakau [insektisida]; ekstrak tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; elektrolit untuk keperluan medis;
elixirs [sediaan farmasi]; emmenagogues; emolien untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan;
enzim untuk keperluan dokter hewan; enzim untuk keperluan medis; enzim untuk suplemen diet; epinefrin dijual dalam injeksi
prefilled; ergot untuk keperluan farmasi; ester selulosa untuk keperluan farmasi; ester untuk keperluan farmasi; etanol untuk
keperluan farmasi; eter selulosa untuk keperluan farmasi; eter untuk keperluan farmasi; etil alkohol untuk keperluan farmasi;
evakuasi; farmasi; farmasi analgesik yang bersifat transdermal untuk anti inflamasi; febrifuges; fenol untuk keperluan farmasi;
fermentasi susu untuk keperluan farmasi; fermentasi untuk keperluan farmasi; feromon sintetis untuk keperluan medis;
feromon untuk keperluan medis; film pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; formalin aldehida untuk keperluan
farmasi; formula kehamilan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan hewan; formulasi bakteri probiotik untuk
penggunaan medis; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; fosfat untuk keperluan farmasi; fumigan; fungisida; fungisida
biologis; fungisida untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan medis; fungisida untuk keperluan pertanian;
fungisida untuk keperluan rumah tangga; fungisida, herbisida; gamboge untuk keperluan medis; ganja medis; ganja medis
dalam bentuk bercak dermal yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi
pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan kulit yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis
dalam bentuk semprotan oral yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tablet hisap yang
memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tincture yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja
menguap untuk tujuan medis; ganja untuk keperluan dokter hewan; ganja untuk keperluan medis; ganja untuk penggunaan
medis; garam air mineral; garam kalium untuk keperluan medis; garam mandi dan sediaan mandi untuk keperluan medis;
garam mandi obat; garam mandi untuk keperluan medis; garam mineral untuk keperluan medis; garam mineral untuk mandi;
garam natrium untuk keperluan medis; garam rehidrasi oral; garam untuk keperluan medis; garam untuk pemandian air
mineral; gas untuk keperluan gigi; gas untuk keperluan medis; gel P3K topikal; gel analgesik topikal untuk hewan; gel anestesi
topikal untuk hewan; gel anti-adhesi untuk digunakan dengan perangkat drainase luka; gel anti-inflamasi; gel antibakteri; gel
antiseptik topikal untuk hewan; gel dermatologis berbasis kortison; gel homeopati untuk penggunaan topikal; gel lidah buaya
untuk tujuan terapeutik; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel
perawatan gigi oral; gel perawatan mulut obat; gel stimulan seksual; gel topikal untuk keperluan medis dan terapeutik; gel
untuk penggunaan dermatologis; gel untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan
solusi untuk penggunaan dermatologis; gelang anti nyamuk; gelang diresapi dengan obat nyamuk; gelatin untuk keperluan
medis; gentian untuk keperluan farmasi; ginseng untuk keperluan pengobatan; ginseng untuk penggunaan obat; gliserin untuk
keperluan medis; gliserofosfat; glukosa untuk keperluan medis; grease untuk keperluan dokter hewan; grease untuk keperluan
medis; grease untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; guaiacol untuk keperluan farmasi; gugup; gula diet untuk
keperluan medis; gula susu [suplemen gizi]; gula susu untuk keperluan farmasi; gula untuk keperluan medis; gurjun balsam
untuk keperluan medis; handuk penyerap urin, serbet dan pembungkus atau amplop tetes untuk penggunaan yang higienis;
handuk sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi sekali pakai dengan antiseptik; hasil-hasil darah yang termasuk dalam kelas
5; hasil-hasil diagnostic yang termasuk dalam kelas 5; hasil-hasil farmasi; hasil-hasil yang berasal dari darah dan hasil-hasil
yang berasal dari re-kombinasi teknologi DNA; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; hematogen; hemoglobin;
hemostatik untuk keperluan medis; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal
merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan; herbisida; herbisida air; herbisida biologis; herbisida untuk
keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga; hidrastin; hidrastinin; hidrogen peroksida untuk keperluan
medis; hidrokortison; homeishu [minuman keras tonik obat yang mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat
komplementer]; homeopati [obat-obatan alternatif]; hormon pertumbuhan manusia; hormon untuk keperluan dokter hewan;
hormon untuk keperluan medis; ibuprofen untuk digunakan sebagai analgesik oral; implan bedah terdiri dari jaringan hidup;
implan bedah tumbuh dari sel induk; implan biodegradable untuk digunakan dalam regenerasi jaringan terpandu; implan
biologis; implan biologis terdiri dari jaringan ikat manusia atau hewan; imunostimulan; infus herbal obat; infus obat; inhaler
nikotin untuk keperluan medis; injeksi insulin dijual penuh dengan insulin; injektor otomatis diawali dengan epinefrin;
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insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan rumah tangga; insulin; insulin dijual dalam jarum
suntik prefilled; iodida untuk keperluan farmasi; iodoform; isopropil alkohol untuk keperluan medis; isotop untuk keperluan
medis; jalap; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional;
jamu untuk membantu melancarkan buang air kecil; jamu untuk membantu meluruhkan batu oksalat; jamu untuk membantu
meringankan wasir; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan; jamu untuk meredakan batuk berdahak; jamu yang
terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing tubuh; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk digunakan
sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; jamur untuk keperluan terapi atau medis; jamur untuk tujuan terapeutik
atau medis; jaringan allograft manusia; jaringan biologis untuk implantasi; jaringan diresapi dengan penolak serangga; jarum
suntik insulin yang sudah diisi sebelumnya; jarum suntik yang sudah diisi sebelumnya untuk keperluan medis; jel-jel yang
mengandung obat; jujube, diobati; kain kasa untuk keperluan medis; kain kasa untuk pembalut; kain lap sekali pakai anti
bakteri; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan kedokteran hewan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk
penggunaan pembedahan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk pengunaan medis; kain pembersih diresapi dengan
desinfektan untuk tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan desinfektan; kain yang diresapi dengan sediaan medis; kaktus
olahan untuk keperluan pengobatan atau terapi; kamper untuk keperluan medis; kamper untuk penggunaan medis; kanabis
[dapat dimakan] untuk tujuan medis; kantong-kantong douche yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan
pembersih obat; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas penyerap; kapas untuk keperluan medis; kapsul alergi; kapsul daun
kelor, untuk farmasi; kapsul dekongestan; kapsul dosis unit, kosong, untuk keperluan farmasi; kapsul gelatin untuk obat-
obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul ginseng untuk keperluan medis; kapsul kosong untuk keperluan
farmasi; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kapsul tambahan herbal pria; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul
untuk obat-obatan; kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-
obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kapur barus; karang gigi untuk keperluan farmasi; kardiotonik; karet untuk
keperluan gigi; kartrid yang berisi diagnostik medis; kartrid yang berisi reagen untuk penggunaan uji diagnostik medis;
kartrid uji yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kasein untuk suplemen diet; kaset
kinesiologi untuk keperluan fisioterapi; kaset kinesiologi untuk keperluan medis; kaset terapi elastis; kaset yang berisi reagen
diagnostik medis; kataplasma-kataplasma yang mengandung obat; kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk
digunakan sebagai obat nyamuk; kayu putih untuk keperluan farmasi; kedokteran gigi; kemoterapi; kerah antiparasit untuk
hewan; kerah kutu; keramik gigi; kerikil sebagai alat bantu pencernaan bagi burung; kertas anti ngengat; kertas crepe untuk
keperluan medis; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep untuk keperluan medis; kertas krep untuk keperluan
sanitasi; kertas liner untuk popok; kertas mothproofing; kertas nitroselulosa untuk keperluan diagnostik dokter hewan; kertas
perekat penangkap serangga; kertas reagen untuk keperluan dokter hewan; kertas reagen untuk keperluan medis; kertas
reagen untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kertas tangkap terbang; kertas untuk plester mustard; khloroform; kina
untuk keperluan medis; kit diagnostik yang terdiri dari agen diagnostik, sediaan dan bahan untuk keperluan medis; kit medis
keperluan tes diagnostik; kit medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji keberadaan antigen dalam darah, cairan
biologis dan jaringan.; kloral terhidrasi untuk keperluan farmasi; kokain; kolagen untuk keperluan medis; kolagen yang dapat
dimakan; kolostrum sapi untuk keperluan dokter hewan; kolostrum untuk keperluan dokter hewan; komposisi penghilang bau
ruangan; kompres; kompres mata; kompres obat; kompres pendingin; konduktor kimia untuk elektrokardiograf; konsentrat
kalsium susu [suplemen gizi]; kontrasepsi kimia; kontrasepsi oral; kontrol bau hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung
obat; kotak P3K; kotak P3K portabel; kotak P3K untuk penggunaan rumah tangga; kotak P3K yang terisi; kotak P3K, terisi;
kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter hewan; kotak obat, portable, terisi; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-
tempelan yang mengandung obat; krim analgesik topikal; krim anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim antibiotik; krim
antibiotik serba guna; krim antijamur untuk keperluan medis; krim bibir obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim
hidrokortison; krim homeopati untuk penggunaan topikal; krim jagung dan kulit mati; krim kaki obat; krim kulit berbasis kortison;
krim kulit hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim kulit obat; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim
obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim pelindung
kulit untuk penggunaan medis; krim pelindung obat; krim ruam popok obat; krim tartar untuk keperluan farmasi; krim untuk
penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung
obat; kulit angostura untuk keperluan medis; kulit bakau untuk keperluan farmasi; kulit condurango untuk keperluan medis;
kulit donor manusia diproses untuk penggantian jaringan lunak; kulit myrobalan untuk keperluan farmasi; kulit puring; kulit
puring untuk tujuan medis; kultur jaringan biologis untuk keperluan dokter hewan; kultur jaringan biologis untuk keperluan
medis; kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak serangga; laktagog; laktosa untuk keperluan farmasi; laktosa
untuk tujuan medis; larutan cairan obat untuk rokok elektronik; larutan cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok
elektronik; larva sediaan memusnahkan; larvisida; lem bedah; lem lalat; lembaran kapas penyerap untuk tujuan medis;
lempung antimikroba; lesitin untuk keperluan medis; lesitin untuk keperluan medis untuk digunakan sebagai aditif makanan;
lilin cetak untuk dokter gigi; lilin gigi; lilin pijat obat; lilin telinga; lilin telinga untuk tujuan terapeutik; liner sekali pakai untuk
popok; liner sekali pakai untuk popok bayi; liner sekali pakai untuk popok inkontinensia; liner untuk popok; lintah untuk
keperluan medis; logam berbentuk untuk kedokteran gigi; logam mulia dan logam mulia untuk digunakan dalam kedokteran
gigi; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; lotion after-shave obat; lotion anjing untuk keperluan dokter hewan; lotion anti-terbang; lotion
dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; lotion kalamin; lotion kulit obat; lotion obat; lotion
obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion penghalang untuk perlindungan dari minyak
beracun dari tanaman beracun; lotion penghalang untuk perlindungan terhadap tanaman beracun; lotion rambut mengandung
obat; lotion ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion untuk keperluan dokter hewan; lotion untuk
merawat kaki atlet; lotion wajah obat; lumpur obat; lumpur untuk mandi; lupulin untuk keperluan farmasi; madu untuk
keperluan medis; makalah yang dirawat secara kimia untuk digunakan dalam deteksi darah okultisme tinja; makanan bayi;
makanan bayi dalam kaleng; makanan bebas gluten diadaptasi untuk keperluan medis; makanan biji rami untuk keperluan
farmasi; makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin
tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa;
makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan
dan produk makanan bergizi yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran
hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi;
makanan diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; makanan disesuaikan
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untuk keperluan medis; makanan disesuaikan untuk penderita diabetes; makanan hewan probiotik; makanan homogen
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan kering-beku disesuaikan untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan
mineral; makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum; makanan
terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk bayi; makanan untuk jabang bayi; makanan untuk keperluan
farmasi; makanan untuk makanan enteral; makanan untuk orang-orang dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk keperluan
medis; makanan untuk penyandang cacat untuk penggunaan medis; makanan yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
makanan/minuman suplemen kesehatan; malt untuk keperluan farmasi; media kontras sinar-X untuk penggunaan medis;
media kontras untuk digunakan dengan peralatan USG medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan medis; media
kontras untuk digunakan dengan peralatan pencitraan medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan sinar-X; media
kontras untuk pencitraan in vivo; media pertumbuhan tulang yang terdiri dari bahan biologis untuk keperluan medis; media
untuk kultur bakteriologis; memberi makan suplemen untuk keperluan dokter hewan; membran nitroselulosa untuk keperluan
diagnostik dokter hewan; memerah susu; memperbaiki bahan untuk keperluan gigi; mencuci muka antibakteri dengan obat;
mencuci tangan dengan obat; menempelkan perekat yang dimaksudkan untuk menjebak dan membunuh tikus;
menggonggong untuk keperluan farmasi; mengobati; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; mentol untuk
keperluan farmasi; menyembuhkan tunas ganja untuk tujuan medis; merokok ganja untuk keperluan medis; mikrobisida;
mikrobisida untuk pengolahan air limbah; mineral dan suplemen mineral; mint untuk keperluan farmasi; minuman bervitamin;
minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet unutk
penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan
dokter hewan; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman disesuaikan untuk keperluan medis;
minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan
menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan);
minuman kesehatan yang mengandung ginseng; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati;
minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman mineral obat; minuman nutraceutical;
minuman obat; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa;
minuman obat herbal; minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan
medis; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk
keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis;
minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan
diet, bukan untuk tujuan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman untuk detox
(keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk
keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
minuman yang disesuaikan untuk penggunaan medis; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi;
minyak anti-horsefly; minyak bayi mengandung obat; minyak dill untuk keperluan medis; minyak evening primrose untuk
keperluan medis; minyak hati ikan kod; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis; minyak ikan untuk
keperluan medis; minyak ikan yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak jarak untuk keperluan medis; minyak kamper
untuk keperluan medis; minyak laut yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak mustard untuk keperluan medis; minyak
obat; minyak pijat obat; minyak rami untuk keperluan dokter hewan; minyak terapi untuk kesehatan; minyak terpentin untuk
keperluan farmasi; minyak untuk keperluan farmasi; mitisida; moleskin untuk digunakan sebagai perban medis; moleskin untuk
keperluan medis; mugwort untuk keperluan medis; multi-purpose analgesik balm obat; mustard untuk keperluan farmasi;
narkotika; narkotika sintetis; nektar buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; nematicides; nutraceuticals untuk
keperluan medis; nutraceuticals untuk keperluan terapi atau medis; nutraceuticals untuk tujuan terapeutik; obat alergi; obat
amonia untik dicium; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; obat antiepilepsi; obat antijamur; obat
antipiretik dengan efek sedatif; obat antituberkulosis; obat antitumor; obat bakar anti nyamuk; obat dalam bentuk tablet untuk
farmasi; obat dan agen terapi; obat dan salep herbal; obat diare; obat dronabinol; obat herbal; obat hipoglikemik; obat
homeopati; obat implan; obat jagung; obat jerawat; obat kumur; obat kumur anti rongga gigi; obat kumur anti rongga obat; obat
kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur obat untuk hewan peliharaan; obat kumur untuk keperluan dokter
hewan; obat kumur untuk keperluan medis; obat kurap; obat luar berbahan baku herbal; obat luar berbahan baku kimiawi; obat
nabilone; obat nyamuk bakar; obat nyamuk dalam bentuk lilin; obat otonom untuk keperluan medis; obat panu; obat pelembab
bibir; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat penambah nafsu makan anak; obat pencahar; obat pencahar untuk hewan;
obat pencahar untuk keperluan dokter hewan; obat penenang; obat penenang hipnosis; obat penenang ringan (anxiolytic);
obat penggemuk badan; obat pengobatan infeksi HIV; obat pereda alergi; obat pereda luka bakar; obat pereda nyeri; obat
pereda nyeri untuk keperluan dokter hewan; obat pilek atau obat selesma; obat salep bibir; obat semprot gatal-gatal; obat
semprot untuk biang keringat; obat semprot untuk bisul; obat semprot untuk cacar; obat semprot untuk kadas; obat semprot
untuk kutu air; obat semprot untuk luka bakar; obat semprot untuk mengeringkan luka diabetes; obat semprot untuk panu; obat
sitostatik untuk keperluan medis; obat tetes mata; obat tetes pereda batuk; obat tetes telinga; obat tidur; obat traditional
penggemuk badan; obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-obatan; obat-
obatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku kimiawi; obat-
obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan homeopati; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan
okular; obat-obatan organoterapi; obat-obatan oriental untuk penyakit wanita; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan
serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan tradisional
Cina; obat-obatan untuk hewan; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan gigi; obat-obatan
untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk mengatur
siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati gangguan usus; obat-obatan untuk mengobati gejala penyakit radiasi; obat-
obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk
meringankan sembelit; obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan untuk penggunaan medis; obat-
obatan untuk penggunaan oftalmologis; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan
kanker; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan penyakit tulang; obat-obatan untuk
pengobatan penyakit virus; obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; obat-obatan, sediaan medis
dan kedokteran hewan; oksigen untuk keperluan medis; olahan hewan yang dijual dalam jarum suntik prefilled; opodeldoc;
organoterapi; otot yang direndam berendam; ovicides; oxytocics; paduan gigi; paduan keramik digunakan dalam mahkota gigi;
paduan logam mulia untuk keperluan gigi; paduan logam tidak berharga untuk digunakan dalam kedokteran gigi; paduan
logam untuk penggunaan gigi; pakaian inkontinensia; pakan ternak yang diberi obat; paket lumpur herbal untuk tujuan
terapeutik; pan masala [sebagai bantuan pencernaan untuk manusia]; pan masala [sebagai pencernaan untuk keperluan
farmasi]; panty liners [sanitasi]; parasetamol; parasitisida; parasitisida untuk keperluan medis; parasitisida untuk ternak; pasta
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gigi obat; pasta pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; pastiles pengasapan; pastilles untuk keperluan farmasi;
patch farmasi transdermal diresapi dengan anti serangga; patch nikotin untuk digunakan sebagai alat bantu untuk berhenti
merokok; patch nikotin untuk keperluan medis; patch perekat diresapi dengan sediaan farmasi; patch transdermal untuk
perawatan medis; patch transdermal yang memfasilitasi pengiriman nutraceuticals; patch uji diagnostik untuk aplikasi pada
kulit untuk menentukan reaksi alergi; patch untuk memperbaiki sirkulasi darah; pati dan produk pati untuk keperluan farmasi;
pati untuk keperluan diet; pati untuk keperluan diet atau farmasi; pati untuk keperluan farmasi; pektin untuk keperluan farmasi;
pelapis gigi; pelarut untuk menghilangkan plester perekat; pelega tenggorokan; pelembab kulit obat; pelembab tangan
medikasi; pelembab tubuh obat; pelembab vagina; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
pelembab wajah obat; pelumas deodoran untuk kantong stoma untuk keperluan medis; pelumas higienis; pelumas medis;
pelumas pribadi berbasis air; pelumas pribadi berbasis silikon; pelumas seksual pribadi; pelumas seksual pribadi berbasis
lidah buaya; pelumas vagina; pelunak tinja; pemandian oksigen; pembalut luka; pembalut wanita; pembalut, kedokteran;
pembantu untuk keperluan dokter hewan; pembantu vaksin; pembasmi hama tanaman; pembasmi kuman di udara dalam
bentuk semprotan; pembasmi serangga; pembersih antibakteri; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih
hewan; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih luka untuk penggunaan medis; pembersih mangkuk toilet desinfektan;
pembersih medis untuk penyembuhan luka; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih rongga mulut untuk keperluan
medis; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pembilasan
hidung; pemoles gigi; penanda radioisotop untuk penggunaan terapeutik atau diagnostik; penangkal racun; pencernaan untuk
keperluan farmasi; pencucian anjing [insektisida]; pencucian hewan [insektisida]; pencucian hewan insektisida; pencucian
vagina untuk tujuan medis; pencucian vagina yang mengandung obat; penekan nafsu makan untuk keperluan medis; pengatur
pertumbuhan serangga; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti
darah untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; pengganti
gula untuk keperluan pengobatan atau terapi; pengganti makan disesuaikan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan;
pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pengganti makanan disesuaikan untuk
keperluan dokter hewan; pengganti makanan disesuaikan untuk keperluan medis; pengganti makanan gizi; pengharum karpet;
penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau
ruangan semprotan; penghilang bau untuk kantong ostomy; pengisi dermal yang dapat disuntikkan; pengisi kekosongan tulang
yang terdiri dari bahan biologis; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; pengisi tulang terdiri dari bahan
hidup; pengisi untuk gigi; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; penolak binatang; penolak burung; penolak kucing;
penolak ngengat; penolak nyamuk; penolak nyamuk untuk aplikasi ke kulit; pensil hemostatik; pensil kaustik; pensil kutil; pensil
penahan darah; penutup mata untuk keperluan dokter hewan; penutup mata untuk keperluan medis; penutup mata untuk
tujuan medis; penutup popok; penutup popok dari tekstil; penyegar nafas untuk keperluan medis; penyegar ruangan; penyegar
untuk kantong ostomy; penyegar untuk keperluan industri; penyeka obat; penyeka untuk tujuan medis; penyeka yang diresapi
dengan desinfektan; penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; pepsins untuk keperluan farmasi; peptida sintetis untuk
keperluan farmasi; pepton untuk keperluan farmasi; perasa obat untuk digunakan dalam rokok elektronik; perawatan mulut
dan sediaan perawatan; perban bedah; perban bedah dan medis; perban cair; perban cair antiseptik; perban dan pembalut
higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk keperluan medis; perban perekat; perban perekat untuk
luka kulit; perban telinga; perban untuk luka kulit; perban untuk membalut luka; pereaksi diagnostik untuk keperluan dokter
hewan; pereaksi diagnostik untuk tujuan medis; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi uji diagnostik
untuk keperluan medis; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; perekat gigi; perekat medis
untuk luka mengikat; perekat medis untuk mengikat jaringan internal; perekat penangkap lalat; perekat untuk gigi palsu;
perekat untuk penggunaan gigi dan kedokteran gigi; permen karet bebas gula untuk penggunaan medis; permen karet kunyah
untuk keperluan medis; permen karet nikotin untuk digunakan sebagai bantuan untuk berhenti merokok; permen karet obat;
permen karet rasa mint untuk keperluan medis; permen karet rasa mint untuk penggunaan medis; permen karet untuk
keperluan medis; permen obat; permen untuk keperluan medis; permen yang diperkaya kalsium untuk keperluan medis;
permen yang mengandung obat; permen, obat; pernis gigi; pernis konduktif untuk keperluan gigi; persediaan pengobatan
gejala menstruasi; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri;
pestisida untuk keperluan rumah tangga; petroleum jelly untuk keperluan dokter hewan; petroleum jelly untuk keperluan medis;
petroleum jelly untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pewangi rumah tangga; pewangi sepatu; pewangi udara;
pewangi untuk baki sampah; pewangi untuk mobil; pewangi untuk pembuangan sampah; pijatan lilin untuk tujuan terapi; pil
antioksidan; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil pelangsing; pil penekan nafsu makan; pil penyamakan; pil untuk
keperluan farmasi; pil untuk pengobatan tinitus; pita perekat untuk keperluan medis; pita/plester elastis untuk keperluan medis;
pita/plester penyerap untuk keperluan medis; pita/plester perekat untuk keperluan medis; pita/plester untuk keperluan medis
yang dapat dicetak; plasma darah; plester; plester analgesik anti-inflamasi; plester bedah; plester jagung; plester medis;
plester medis dan bedah; plester mustard; plester perekat; plester perekat untuk keperluan medis; plester tempel untuk
keperluan bedah; plester tempel untuk keperluan medis; plester tempel yang mengandung sediaan farmasi; plester untuk
keperluan medis dan kedokteran hewan; plester, bahan untuk membalut; plester, bahan untuk pembalut; plester-plester yang
mengandung obat; pomades untuk keperluan medis; popok bayi; popok bayi dari kertas; popok bayi dari kertas dan selulosa,
sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok berenang sekali pakai untuk anak-
anak dan bayi; popok berenang sekali pakai untuk bayi; popok berenang yang dapat digunakan kembali untuk bayi; popok
celana bayi; popok celana dewasa untuk orang yang tidak bisa menahan buang air kecil/besar; popok dewasa; popok dewasa
sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok kertas sekali pakai untuk inkontinensia; popok liner; popok sekali
pakai; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk inkontinensia; popok sekali pakai untuk
hewan peliharaan; popok sekali pakai untuk inkontinensia; popok tekstil; popok untuk anjing; popok untuk bayi dan
inkontinensia; popok untuk hewan peliharaan; popok untuk inkontinensia; porselen untuk protesa gigi; preparat alkaloid koka
untuk keperluan medis; preparat dan zat mineral untuk keperluan medis; preparat kimia untuk keperluan farmasi; preparat
kimia untuk keperluan pengobatan; preparat sulfonamid; primer logam untuk keperluan gigi; probiotik digunakan sebagai
suplemen diet; probiotik untuk digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk hewan ternak; probiotik untuk ikan; produk
dan suplemen makanan kesehatan; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan hemofilia; produk farmasi untuk
pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis; produk higienis dan sanitasi untuk penggunaan medis; produk kimia untuk
penggunaan terapeutik; produk medis untuk menambah berat badan; produk medis untuk menurunkan berat badan; produk
nutrisi untuk penggunaan medis untuk infus intravena; produk pati dan pati untuk keperluan diet dan farmasi; produk
sampingan dari pemrosesan sereal untuk keperluan medis; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet;
produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; produk susu probiotik; propolis untuk keperluan
farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; protein batangan; protein untuk suplemen diet; psikotropika;
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quassia untuk keperluan medis; quebracho untuk keperluan medis; quinquina untuk keperluan medis; racun; racun antiserum;
racun bakteri; racun lebah untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; racun strychnine; racun tikus; radium untuk keperluan
medis; radix glycyrrhizae obat; ragi bir untuk digunakan sebagai suplemen makanan; ragi bir untuk keperluan medis; ragi
untuk keperluan dokter hewan; ragi untuk keperluan farmasi; ragi untuk keperluan medis; ramuan jamu; ramuan obat;
raticides; reagen biologis dan kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen biologis untuk keperluan dokter
hewan; reagen biologis untuk keperluan medis; reagen biomarker diagnostik untuk keperluan medis; reagen diagnostik dan
media kontras untuk keperluan medis; reagen diagnostik in vitro yang terkandung dalam kartrid yang sudah diisi sebelumnya
untuk penggunaan medis.; reagen diagnostik klinis; reagen diagnostik medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk
pengujian cairan tubuh; reagen diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan
dokter hewan; reagen kimia untuk keperluan medis; reagen kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen
medis yang terkandung dalam kartrid untuk penggunaan diagnostik medis; reagen untuk digunakan dalam pengujian genetik
hewan; reagen untuk digunakan dalam pengujian genetik medis; reagen untuk keperluan medis; reagen untuk penggunaan
medis; reagen-reagen dan sel-sel darah merah; reduksi kolesterol; reduksi kolesterol untuk keperluan medis; rekombinan
vaksin Hepatitis B; relaksan otot; relaksan otot rangka; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan
pengobatan; repellents untuk anjing; resep narkotika sintetis; resin gigi untuk jembatan sementara, mahkota dan pelapis gigi;
rodentisida; rokok bebas tembakau untuk keperluan medis; rokok imitasi untuk digunakan sebagai alat bantu untuk berhenti
merokok; rokok imitasi untuk keperluan medis; roti diabetes disesuaikan untuk penggunaan medis; roti rendah garam
disesuaikan untuk penggunaan medis; roti yang diperkaya vitamin untuk tujuan terapi; royal jelly [suplemen gizi]; royal jelly
untuk keperluan farmasi; royal jelly untuk keperluan medis; sabuk sanitasi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan
sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk
tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah
obat; sal tablet amonia; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep anti-inflamasi;
salep anti-inflamasi homeopati; salep antibiotik; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit terbakar; salep
mentolated obat multi-tujuan; salep merkuri; salep merkuri untuk keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; salep radang dingin untuk keperluan farmasi; salep ruam popok obat; salep untuk keperluan dokter hewan;
salep untuk keperluan farmasi; salep untuk mengobati ruam popok; salep wasir; salep yang mengandung obat; salep-salep
yang mengandung obat; sampo hewan insektisida; sampo kering obat; sampo mengandung obat; sampo obat; sampo obat
untuk hewan peliharaan; sapuan ternak [insektisida]; sarsaparilla untuk keperluan medis; scrub bedah; sealant fisura untuk
keperluan gigi; sediaan  farmasi untuk penggunaan mulut; sediaan albuminous untuk keperluan medis; sediaan analgesik;
sediaan androgen; sediaan anti-diabetes; sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan; sediaan anti-inflamasi; sediaan
anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-kanker; sediaan anti-pruritus topikal; sediaan anti-sarkoma; sediaan anti-urat;
sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan antibiotik campuran; sediaan
anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan antimikroba untuk menghambat dekomposisi
mikrobiologis; sediaan antiparasit; sediaan antipiretik; sediaan antipruritik topikal; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan
antibakteri untuk perawatan luka; sediaan antituberkulosis; sediaan asam amino untuk keperluan dokter hewan; sediaan asam
amino untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; sediaan bakteri untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteri untuk keperluan medis; sediaan bakteri
untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan bakteriologis untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteriologis
untuk keperluan medis; sediaan bakteriologis untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan balsamic untuk
keperluan medis; sediaan baskom obat; sediaan biokimia untuk keperluan dokter hewan; sediaan biokimia untuk keperluan
medis; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis untuk keperluan dokter hewan;
sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan biologis untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis
untuk pengobatan kanker; sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan bioteknologi untuk keperluan medis; sediaan
bismut untuk keperluan farmasi; sediaan bronkodilatasi; sediaan cair untuk desinfeksi peralatan medis; sediaan chemico-
farmasi; sediaan chilblain; sediaan dalam bentuk bubuk untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dalam
bentuk butiran dan cairan untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan
farmasi dengan sifat analgesik; sediaan dan bahan farmasi dengan sifat anti-inflamasi; sediaan dan bahan farmasi dengan
sifat antipiretik; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam ginekologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan
dalam onkologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan di
bidang anestesi; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan
kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi
untuk pencegahan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan dan
bahan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan
farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak; sediaan dan bahan obat; sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk
pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan
pencegahan kanker; sediaan dan semprotan anti alergi; sediaan dan substansi farmasi termasuk sediaan analgesik, antipiretik
dan anti-radang; sediaan dan zat anti alergi farmasi; sediaan dermatologis; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan diagnostik in vitro untuk keperluan medis; sediaan diagnostik untuk keperluan
dokter hewan; sediaan diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan diagnostik untuk keperluan medis
untuk mendeteksi mutasi pada gen prion; sediaan diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; sediaan diagnostik untuk
tujuan medis; sediaan diagnostik untuk tujuan medis untuk mendeteksi kecenderungan genetik; sediaan diagnostik yang
terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik yang terbuat dari polimer berbasis
dendrimer, untuk keperluan medis; sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet disesuaikan
untuk keperluan medis; sediaan diet untuk pembentukan otot; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan
diuretik; sediaan dokter hewan untuk  keperluan akuakultur; sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri usus; sediaan
douching untuk keperluan medis; sediaan elemen jejak untuk penggunaan hewan; sediaan elemen jejak untuk penggunaan
manusia; sediaan elemen jejak untuk penggunaan manusia dan hewan; sediaan emetik; sediaan enema; sediaan enzim untuk
keperluan dokter hewan; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan eritromisin; sediaan estrogen; sediaan evakuasi
usus; sediaan faktor lipotropik; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan farmasi  untuk organ
pernapasan; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan farmasi atau obat tetes mata antibiotik dan anti
inflamasi; sediaan farmasi berbasis kapur; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan manusia dalam pengobatan
kekurangan gizi; sediaan farmasi dan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan kedokteran hewan; sediaan
farmasi dan sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit pencernaan;
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sediaan farmasi dijual dalam jarum suntik prefilled; sediaan farmasi inhalasi untuk mengobati penyakit dan gangguan
pernapasan; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi radioaktif untuk diagnostik in vivo atau penggunaan terapeutik;
sediaan farmasi topikal; sediaan farmasi untuk alergi racun lebah madu; sediaan farmasi untuk anus; sediaan farmasi untuk
diagnosis; sediaan farmasi untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam diagnosa; sediaan
farmasi untuk digunakan dalam kemoterapi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam mencegah kebiasaan merokok; sediaan
farmasi untuk digunakan dalam onkologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan farmasi untuk digunakan
sebagai obat tetes mata; sediaan farmasi untuk hewan; sediaan farmasi untuk inhalasi untuk pengobatan hipertensi paru;
sediaan farmasi untuk inhaler; sediaan farmasi untuk keperluan gigi; sediaan farmasi untuk luka; sediaan farmasi untuk
manusia; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait infeksi; sediaan farmasi untuk
manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus; sediaan farmasi untuk mencegah cacat kulit selama kehamilan;
sediaan farmasi untuk mendorong ereksi; sediaan farmasi untuk menekan tumor; sediaan farmasi untuk mengaktifkan fungsi
seluler; sediaan farmasi untuk mengatur sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk menghidrasi kulit selama kehamilan;
sediaan farmasi untuk menghilangkan gigitan serangga; sediaan farmasi untuk mengobati alergi; sediaan farmasi untuk
mengobati cedera olahraga; sediaan farmasi untuk mengobati chloasma; sediaan farmasi untuk mengobati dan mencegah
penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan
metabolisme; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan organ sensorik; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem
pencernaan; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk mengobati gejala
penyakit radiasi; sediaan farmasi untuk mengobati halitosis; sediaan farmasi untuk mengobati hipoglikemia; sediaan farmasi
untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; sediaan farmasi untuk
mengobati masalah epidermal; sediaan farmasi untuk mengobati penyakit pernapasan; sediaan farmasi untuk mengobati
rinitis alergi dan asma; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan
panas; sediaan farmasi untuk mengobati tumor ganas; sediaan farmasi untuk merawat kulit kering yang disebabkan oleh
kehamilan; sediaan farmasi untuk operasi mata atau intraokular; sediaan farmasi untuk organ urogenital; sediaan farmasi
untuk pencegahan dan pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk pencegahan gangguan pada sistem kardiovaskular;
sediaan farmasi untuk pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pencegahan stretch mark; sediaan farmasi untuk
pencuci darah dengan hemodialisa dalam bentuk cairan; sediaan farmasi untuk pencuci darah dengan hemodialisa dalam
bentuk serbuk; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan farmasi untuk penggunaan mata; sediaan farmasi untuk
penggunaan oftalmologis; sediaan farmasi untuk pengobatan asam urat; sediaan farmasi untuk pengobatan asma; sediaan
farmasi untuk pengobatan cacing pada hewan peliharaan; sediaan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan farmasi untuk
pengobatan disfungsi ereksi; sediaan farmasi untuk pengobatan epilepsi; sediaan farmasi untuk pengobatan fibrosis kistik;
sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal dan
pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan irama jantung; sediaan farmasi untuk pengobatan
gangguan muskuloskeletal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pada sistem metabolisme; sediaan farmasi untuk
pengobatan gangguan pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan hiperkolesterol; sediaan farmasi untuk pengobatan
hiperlipidemia; sediaan farmasi untuk pengobatan hipertensi; sediaan farmasi untuk pengobatan induksi ovulasi pada sindrom
ovarium polikistik; sediaan farmasi untuk pengobatan infertilitas; sediaan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan farmasi
untuk pengobatan ketidakseimbangan kimia; sediaan farmasi untuk pengobatan mastitis; sediaan farmasi untuk pengobatan
multiple sclerosis; sediaan farmasi untuk pengobatan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan patah tulang; sediaan
farmasi untuk pengobatan pembuahan eksternal (operasi pembuahan in vitro); sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
Parkinson; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit autoimun; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
terkait sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan kondisi mata; sediaan farmasi untuk
pengobatan penyakit ginjal; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit kardiovaskular; sediaan farmasi untuk pengobatan
penyakit menular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
sistem saraf pusat [SSP]; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
virus; sediaan farmasi untuk pengobatan rinitis alergi; sediaan farmasi untuk penyesuaian imunitas; sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan farmasi untuk perawatan kulit hewan; sediaan farmasi
untuk perawatan kulit untuk hewan; sediaan farmasi untuk sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk sistem saraf pusat;
sediaan farmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan farmasi yang dijual
dengan injeksi prefilled; sediaan farmasi yang diteteskan ke dalam/melalui hidung; sediaan farmasi yang mengandung asam
amino; sediaan farmasi yang mengandung kafein; sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; sediaan fumigasi untuk
keperluan medis; sediaan galactagogue; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan hewan yang dijual dengan injector
prefilled; sediaan higienis untuk keperluan dokter hewan; sediaan higienis untuk keperluan medis; sediaan hormon adrenal;
sediaan hormon campuran; sediaan hormon hipofisis; sediaan hormon kelenjar ludah; sediaan hormon pankreas; sediaan
hormon paratiroid; sediaan hormon tiroid; sediaan hormon tiroid dan paratiroid; sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi;
sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi untuk digunakan di rumah; sediaan injeksi untuk keperluan medis; sediaan injeksi
untuk pengobatan impotensi seksual; sediaan insektisida; sediaan kafein untuk keperluan medis; sediaan kafein untuk
penggunaan stimulatif; sediaan kalium untuk keperluan farmasi; sediaan kimia untuk diagnosis kehamilan; sediaan kimia untuk
keperluan dokter hewan; sediaan kimia untuk keperluan sanitasi; sediaan kimia untuk mengobati busuk gandum; sediaan
kimia untuk mengobati infeksi patogenik yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati jamur; sediaan kimia
untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi
tanaman anggur; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman sereal; sediaan kimia untuk
mengobati phylloxera; sediaan kloramfenikol; sediaan kondroitin; sediaan kontrasepsi; sediaan lidah buaya untuk keperluan
farmasi; sediaan lisin; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan mandi mentol untuk keperluan medis;
sediaan mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan mandi untuk keperluan medis;
sediaan mandi, obat; sediaan mata; sediaan mata untuk digunakan dalam operasi mata; sediaan medis dan kedokteran
hewan; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan membunuh nyamuk untuk aplikasi ke kelambu; sediaan menekan
hormon; sediaan menghancurkan jamur; sediaan menghancurkan serangga; sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan
metionin; sediaan mikroorganisme untuk keperluan dokter hewan; sediaan mikroorganisme untuk keperluan medis; sediaan
mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan mineral untuk keperluan medis; sediaan
mothproofing; sediaan multivitamin; sediaan netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan niacinamide untuk pengobatan
jerawat; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan nutraceutical untuk tujuan medis; sediaan
nutraceutical untuk tujuan terapeutik atau medis; sediaan nutrisi tambahan makanan; sediaan nutrisi untuk penggunaan
medis; sediaan obat; sediaan obat nyamuk; sediaan obat penahan darah; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk
digunakan dalam onkologi; sediaan obat untuk mengobati halitosis; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes,
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kapsul, tablet atau tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; sediaan obat untuk mulut
harus diambil dalam bentuk tablet; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet terkompresi; sediaan obat
untuk mulut harus diambil dalam bentuk tetes; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; sediaan obat untuk
perawatan kulit; sediaan oftalmologis; sediaan ophthalmic terapeutik, yaitu tetes mata; sediaan opium alkaloid; sediaan
opotherapy; sediaan organoterapi; sediaan parapharmaceutical; sediaan parapharmaceutical untuk digunakan dalam
dermatologi; sediaan pelangsing untuk tujuan medis; sediaan pembakar lemak untuk keperluan medis; sediaan pembasmi
cacing/hama; sediaan pembasmi serangga; sediaan pembersih udara; sediaan pembersihan lensa kontak; sediaan pemurnian
udara; sediaan pemusnahan siput; sediaan pencahar; sediaan pencukuran obat; sediaan penetral bau; sediaan penetralisir
bau untuk digunakan di karpet, kain dan udara; sediaan pengganti elektrolit; sediaan penghilang bau di udara; sediaan
penghilang bau semua tujuan untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau udara; sediaan
penghilang bau untuk karpet; sediaan penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan
penghilang rasa sakit; sediaan penghilang rasa sakit untuk keperluan dokter hewan; sediaan pengobatan asma; sediaan
pengobatan demam melepuh; sediaan pengobatan dismenore; sediaan pengobatan gastrointestinal; sediaan pengobatan
hepatitis; sediaan pengobatan jamur kuku; sediaan pengobatan jerawat; sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan
pengobatan kutu [pediculisida]; sediaan pengobatan mabuk perjalanan; sediaan pengobatan migrain; sediaan pengobatan
mual; sediaan pengobatan mulut obat; sediaan pengujian; sediaan pengujian kehamilan; sediaan pengujian kehamilan untuk
digunakan di rumah; sediaan pengujian untuk keperluan medis; sediaan pengusir hama; sediaan pengusir serangga; sediaan
peningkatan kesuburan; sediaan penisilin; sediaan penyegar udara (pewangi udara); sediaan penyembuhan luka topikal untuk
hewan; sediaan perawatan bibir obat; sediaan perawatan kaki untuk keperluan medis; sediaan perawatan kesehatan obat;
sediaan perawatan kuku untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit kepala psoriasis; sediaan perawatan kulit obat;
sediaan perawatan kulit untuk keperluan medis; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan perawatan obat;
sediaan perawatan obat untuk anjing; sediaan perawatan obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan obat untuk kucing;
sediaan perawatan obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut mengandung obat; sediaan perawatan wajah mengandung
obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sediaan perlengkapan mandi medikasi; sediaan pertumbuhan rambut obat;
sediaan phytotherapy untuk keperluan medis; sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk membantu menjaga keseimbangan
alami flora dalam sistem pencernaan; sediaan progesteron; sediaan radiofarmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan sanitasi
kuku; sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi telur; sediaan sanitasi udara; sediaan sanitasi untuk kebersihan pribadi, selain
perlengkapan mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; sediaan
sanitasi untuk penggunaan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah sakit; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah
tangga; sediaan sarkomisin; sediaan semprotan hidung; sediaan semprotan hidung dan oral untuk digunakan sebagai
stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan sterilisasi; sediaan sterilisasi sanitasi; sediaan sterilisasi
tanah; sediaan sterilisasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan streptomisin; sediaan terapi untuk mandi; sediaan
testosteron; sediaan tetrasiklin; sediaan thiolutin; sediaan threonine; sediaan trikomisin; sediaan triptofan; sediaan untuk
diagnosa kehamilan; sediaan untuk diagnosis dan pengobatan gangguan yang berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan
seksual; sediaan untuk digunakan dalam desinfektan; sediaan untuk kapalan; sediaan untuk membasmi binatang perusak;
sediaan untuk membersihkan kulit untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk
keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman obat; sediaan untuk membunuh gulma dan menghancurkan kutu; sediaan
untuk memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan untuk memprediksi ovulasi; sediaan untuk memukul mundur hewan, burung, dan
serangga; sediaan untuk mencegah menggigit kuku; sediaan untuk mencegah mengisap ibu jari; sediaan untuk mencegah
mengunyah atau menggigit hewan; sediaan untuk menghancurkan hewan berbahaya; sediaan untuk menghancurkan jamur
busuk kering; sediaan untuk menghancurkan kutu di rambut; sediaan untuk menghancurkan parasit; sediaan untuk
menghancurkan tikus; sediaan untuk mengobati masuk angin; sediaan untuk mengobati wasir; sediaan untuk mengurangi
aktivitas seksual; sediaan untuk meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk menunjang regenerasi pada aktivitas otot yang kuat;
sediaan untuk merawat kaki atlet; sediaan untuk pembasmi hama; sediaan untuk penggunaan diagnosa kehamilan; sediaan
untuk penggunaan medis untuk meningkatkan regenerasi selama aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk pengobatan
hiperlipidemia; sediaan untuk pengobatan luka bakar; sediaan untuk pengobatan pada gangguan memori yang berkaitan
dengan usia; sediaan untuk pengobatan penyakit otak degeneratif primer; sediaan untuk pengobatan penyakit otak
degeneratif traumatis; sediaan untuk pengobatan penyakit serebral degeneratif vaskular; sediaan vaksin; sediaan vaksin
manusia; sediaan vaksin oral; sediaan vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D;
sediaan vitamin campuran; sediaan vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen
pada susu formula bayi; sediaan vitamin dan mineral untuk keperluan medis; sediaan wasir; sediaan zat vitamin; sediaan zat-
zat untuk dokter hewan; sediaan-sediaan antibody monoklonal; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan
(kesehatan); sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit menular, yaitu infeksi virus dan bakteri;
sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kanker, trombosis, dan penyakit pernapasan; sediaan-sediaan farmasi untuk
pengobatan kelainan darah langka; sediaan-sediaan farmasi yang mengandung sel induk untuk menanggulangi penyakit-
penyakit neurologis; sediaan-sediaan kedokteran hewan; sediaan-sediaan kedokteran hewan yang dibuat dari ekstrak ragi
untuk digunakan dalam pakan ternak; sediaan-sediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen);
sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit fibromyalgia; sediaan-sediaan pharmasi untuk
mencegah dan menanggulangi penyakit osteoarthritis; sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi
penyakit pembuluh darah; sediaan-sediaan untuk memberantas dan membasmi binatang perusak; sediaan-sediaan untuk
penambah energi untuk tujuan medis; sediaan-sediaan untuk penyembuhan gangguan kesehatan; sediaan-sediaan untuk
perawatan kesehatan; sel hidup untuk keperluan dokter hewan; sel hidup untuk keperluan medis; sel induk untuk keperluan
dokter hewan; sel induk untuk tujuan medis; sel untuk keperluan medis; semen binatang; semen gigi; semen hewan untuk
inseminasi buatan; semen tulang untuk keperluan bedah; semen tulang untuk keperluan bedah dan ortopedi; semen tulang
untuk keperluan medis; semen tulang untuk tujuan ortopedi; semen untuk inseminasi buatan; semen untuk kuku binatang;
semprot antiseptik topikal untuk hewan; semprotan analgesik topikal untuk hewan; semprotan anestesi topikal untuk hewan;
semprotan anti serangga; semprotan anti-cetakan untuk desinfektan; semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri;
semprotan anti    lalat, nyamuk dan serangga lainnya untuk penggunaan pribadi; semprotan dan stik aromaterapi yang
mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal;
semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan hidung dekongestan; semprotan hidung untuk keperluan medis;
semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin [medis];
semprotan pendingin untuk keperluan medis; semprotan pewangi udara; semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan
yang mengandung obat; senyawa gosok untuk tujuan medis atau terapeutik; senyawa restorasi gigi; serat biji rami untuk
digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat makanan untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan
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suplemen makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; serat makanan untuk mengobati sembelit; serat untuk
keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen); serbuk
minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal beras bayi; sereal disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis;
sereal gandum bayi; serum; serum antitoksik; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; shampoo pediculicidal; siccatives [agen pengering] untuk keperluan
medis; sirup obat batuk; sirup untuk keperluan dokter hewan; sirup untuk keperluan farmasi; sisipan terbuat dari bambu yang
diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari kain yang diadaptasi khusus untuk
popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari microfiber yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang
dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari rami yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali;
sitostatik untuk keperluan farmasi; sitostatik untuk keperluan medis; skapulars untuk keperluan bedah; soda bikarbonat untuk
keperluan farmasi; solusi farmasi yang digunakan dalam dialisis; solusi hidroalkohol untuk keperluan medis; solusi injeksi
elemen pelacak untuk penggunaan pediatrik; solusi injeksi untuk digunakan dalam menghambat peristaltik; solusi injeksi untuk
keperluan medis; solusi irigasi untuk penggunaan mata; solusi nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian intravena;
solusi pembasahan lensa kontak; solusi pembersih lensa kontak; solusi pembersihan untuk keperluan medis; solusi untuk
keperluan kit medis pengujian diagnostik; solusi untuk penggunaan dermatologis; spermisida; spermisida untuk aplikasi
kondom; spiritus; spons kontrasepsi; spons obat untuk luka; spons yang diresapi dengan desinfektan; spons yang diresapi
dengan sediaan medis; sporisida; steroid; stick liquorice untuk keperluan farmasi; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari
elemen jejak; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari mineral; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari vitamin; stimulan makan
untuk hewan; stimulan pernapasan; stimulan pertumbuhan rambut; stimulan pertumbuhan rambut untuk keperluan medis;
stimulan untuk sistem saraf pusat; strip dilapisi lem untuk menangkap serangga; strip tes diagnostik medis; strip tes
laboratorium untuk mengukur cairan tubuh vaskular; strip tes laboratorium untuk mengukur parameter cairan tubuh; strip tes
untuk mengukur kadar glukosa darah; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan terlarang untuk medis; strip yang
dapat larut untuk menghentikan pendarahan dari luka kecil dan graze; strychnine; sulfonamid dalam sifat obat-obatan;
sulfonamides [obat-obatan]; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi dengan probiotik; suplemen
bernutrisi keperluan medis; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen
diet; suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen diet biji rami; suplemen
diet biji rami untuk hewan; suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet dari mineral untuk hewan; suplemen diet dari
serbuk sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat kesehatan; suplemen diet
gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet glukosa untuk hewan; suplemen diet herbal; suplemen diet kolostrum;
suplemen diet lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai; suplemen diet ragi;
suplemen diet royal jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan
akuakultur; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet untuk mengendalikan berat
badan; suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet yang terdiri dari asam amino;
suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk; suplemen
gizi dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk granular,
bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk kaplet; suplemen gizi dalam
bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kapsul, bukan untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam bentuk
tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan
medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi dalam sifat
ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen gizi mineral;
suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari
seng; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk anjing; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani;
suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen gizi untuk keperluan kesehatan hewan;
suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi untuk pakan ternak; suplemen gizi untuk ternak; suplemen gizi yang mengandung
vitamin dan mineral; suplemen gizi yang terbuat dari pati diadaptasi untuk keperluan medis; suplemen herbal; suplemen herbal
dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu pada hewan menyusui; suplemen
homeopati; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen kehamilan; suplemen makanan; suplemen makanan alami
untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan berbasis kiwicha; suplemen
makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein; suplemen makanan berbasis quinoa; suplemen makanan
bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan bubuk, bukan
untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk bubuk untuk keperluan
medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk,
cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dalam
bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen
makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam
bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet; suplemen makanan dalam bentuk
tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan
dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis;
suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan
pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen makanan dengan efek kosmetik;
suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet
bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk; suplemen
makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk granular untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen makanan diet dalam
bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap
makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis;
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suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman
bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis;
suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus
herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan
hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari minyak; suplemen makanan
kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral; suplemen makanan mineral untuk
manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi manusia; suplemen makanan
terdiri dari mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan terutama terdiri dari magnesium;
suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; suplemen makanan
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; suplemen makanan
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang;
suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan
dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen
makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen makanan untuk manusia dan
hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk perlindungan struktural
struktur epidermis; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan untuk unggas, sapi, babi dan ternak lainnya;
suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari mineral; suplemen makanan
yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi manusia (minyak); suplemen
makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen; suplemen minyak biji rami;
suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi bubuk untuk keperluan
medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi dalam sifat ramuan
herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi non-obat untuk pakan ternak;
suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen nutrisi untuk manusia dan hewan;
suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen nutrisi yang terdiri dari ekstrak jamur;
suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan; suplemen
probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk hewan; suplemen protein untuk manusia; suplemen ragi untuk
hewan; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen untuk ikan; suplemen untuk udang;
suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman
effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan peliharaan;
suplemen vitamin untuk hewan; supositoria; supositoria untuk hewan; supositoria untuk keperluan kesehatan hewan;
supplemen makanan untuk keperluan medis; susu almond untuk keperluan farmasi; susu bubuk beras untuk bayi; susu bubuk
dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu bubuk gandum untuk bayi; susu bubuk kambing untuk
bayi; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; susu bubuk untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan nutrisi bagi bayi;
susu formula bayi; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula bebas laktosa; susu formula untuk digunakan
dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang disimulasikan dalam bentuk cair dan
bubuk untuk bayi; tablet alergi; tablet antibiotik; tablet hisap obat; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; tablet hisap
suplemen seng; tablet hisap untuk keperluan farmasi; tablet hisap yang mengandung nikotin untuk penggunaan medis; tablet
vitamin; tablet vitamin efervesen; tablet-tablet yang mengandung obat; tag telinga insektisida untuk ternak; tambalan suplemen
vitamin; tampon sanitasi; tampon untuk keperluan medis; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; tapal; tapal-tapal
(bahan yang lembut dan lembab yang ditempelkan ke badan) yang mengandung obat; teh aromatik untuk penggunaan obat;
teh asma; teh daun kelor (jamu); teh herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh
pelangsing untuk keperluan medis; teh pereduksi gula darah untuk keperluan medis; tempelan pengusir nyamuk untuk bayi;
tepung ikan untuk keperluan farmasi; tepung lakteal untuk bayi; tepung untuk keperluan farmasi; terbang menghancurkan
sediaan; termitisida; terpentin untuk keperluan farmasi; tes diagnostik medis; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis,
dan skrining penyakit; tes immunoassay kromatografi untuk penggunaan medis; tetes hidung untuk keperluan medis; tetes
mata; tetes minyak cod-liver; tetes vitamin; thiomersal; timol untuk keperluan farmasi; tincture untuk keperluan dokter hewan;
tincture untuk keperluan medis; tingtur yodium; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu antiseptik sekali pakai; tisu
basah antibakteri; tisu dan tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu disinfektan sekali pakai; tisu pelindung kulit
pelindung untuk penggunaan medis; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi dengan lotion penolak
serangga untuk digunakan manusia; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi dengan sediaan medis; tisu
yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; toner kulit obat; tongkat belerang [disinfektan]; tongkat belerang
untuk digunakan sebagai disinfektan; tongkat pengasapan; tongkat pengasapan untuk digunakan sebagai disinfektan; tonik
[obat-obatan]; tonik restorative (obat-obatan); tonik untuk keperluan dokter hewan; tonik untuk keperluan medis; transplantasi
[jaringan hidup]; troches; trypsins untuk keperluan medis; tulang; tunas ganja kering untuk tujuan medis; uji diagnostik untuk
keperluan medis; unsur (agents) terapeutik (medis); urease untuk keperluan medis; urutan asam nukleat untuk keperluan
medis dan kedokteran hewan; vaksin; vaksin hewan; vaksin hewan untuk babi; vaksin hewan untuk domba; vaksin hewan
untuk hewan jenis lembu; vaksin hewan untuk keperluan pengobatan; vaksin melawan infeksi pneumokokus; vaksin melawan
influenza; vaksin untuk babi; vaksin untuk hewan-hewan akuatik; vaksin untuk kuda; vaksin untuk penggunaan manusia;
vaksin untuk ternak; vaping cannabis untuk keperluan medis; vasokonstriktor; vermifuges; vesikan; virucides; vitamin; vitamin
bergetah; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan medis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait
jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
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kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot;
vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; vitamin
dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin dan mineral untuk perbaikan struktural struktur epidermis; vitamin dan mineral
untuk perlindungan struktural struktur epidermis; vitamin dan obat untuk burung; vitamin dan obat untuk kucing; vitamin dan
obat untuk unggas; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; vitamin dan suplemen vitamin; vitamin prenatal; vitamin
untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; vitamin untuk hewan peliharaan; vitamin untuk orang dewasa; witch
hazel [astringent]; yodium untuk keperluan farmasi; zat antibakteri untuk keperluan medis; zat dan sediaan diet untuk
penurunan berat badan; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan
dokter hewan; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet yang terdiri dari vitamin,
mineral, asam amino dan unsur mikro; zat farmasi; zat gizi untuk kultur mikroorganisme; zat gizi untuk mikroorganisme; zat
kontras radiologis untuk keperluan medis; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau
dalam kombinasi; zat radioaktif untuk keperluan medis; zat radioaktif yang disegel untuk keperluan medis===
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa komunikasi, yaitu, transmisi suara, audio, gambar visual dan data melalui jaringan telekomunikasi, jaringan

komunikasi nirkabel, internet, jaringan jasa informasi dan jaringan data.; Jasa penyiaran melalui internet (webcasting) melalui
jaringan komputer global dan lokal; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk
komunikasi dengan cara elektronik, layanan untuk komunikasi dengan cara nirkabel, layanan komunikasi internat, layanan
telekomunikasi melalui jaringan komputer yang berkaitan dengan komunikasi informasi antara bank data, layanan papan
buletin elektronik [layanan telekomunikasi], layanan surat elektronik, menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan
komputer global, informasi tentang telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengiriman pesan dan gambar dengan bantuan
komputer, transmisi file digital, menyediakan ruang obrolan internet, penyediaan forum secara onlin, streaming data, streaming
konten media digital di Internet, layanan telekonferensi, penyiaran nirkabel, transmisi berita, relating to electronic payments,
telecommunication services relating to wireless payments, providing online entertainment forums, communication services
between data banks menyediakan akses ke database, menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global,
penyewaan waktu akses ke jaringan komputer global, menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna
situs web ke halaman web lokal dan global lainnya, menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping, layanan
telekomunikasi yang berkaitan dengan perdagangan, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik,
layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan
pembayaran nirkabel, penyediaan forum hiburan secara online, layanan komunikasi antara bank data; Layanan komunikasi,
yaitu, transmisi data, grafik, foto, pesan teks, surat elektronik, file video dan audio oleh jaringan telekomunikasi, jaringan
komunikasi nirkabel, Internet, jaringan layanan informasi dan jaringan data; Layanan konsultasi mengenai perencanaan,
pengorganisasian, produksi, dan penyampaian pertemuan, acara, dan seminar online serta distribusi materi online yang
berhubungan dengan layanan konsultasi perencanaan, pengorganisasian, produksi, dan penyampaian pertemuan, acara, dan
seminar online; Layanan pendukung untuk pertemuan online dan acara online, yaitu, pengembangan dan penyelenggaraan
pertemuan dan acara secara online untuk pelanggan, dan pelayanan distribusi materi secara online yang berhubungan
dengan pertemuan dan penyelenggaraan acara secara online; Layanan penyiaran internet, yaitu, penyiaran dan perekaman
secara streaming dan langsung untuk materi audio dan video dari acara dan pertemuan bagi para peserta jarak jauh, dan
pendistribusian materi secara online yang berhubungan dengan layanan penyiaran dan perekaman; Layanan telekomunikasi,
yaitu, jasa penyediaan telekonferensi multimedia berbasis web, konferensi video, dan layanan pertemuan online yang
memudahkan bagi pengguna untuk melihat, berbagi, mengedit, dan mendiskusikan isi dokumen, data, dan gambar secara
simultan dan asynchronous (proses pengeksekusian kode yang tidak sesuai dengan urutan yang ada ) oleh para peserta
melalui browser web; Menyediakan akses ke situs web dalam jaringan global komputer dimana pihak ketiga dapat
menawarkan kegiatan dan layanan yang berkaitan dengan makan, kebugaran, kecantikan dan kesejahteraan dan pengguna
dapat memesan dan mendapatkan akses ke layanan yang ditawarkan tersebut; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan
Kompute; Penyediaan jaringan untuk Pemesanan Barang Melalui Internet; informasi siaran radio; jasa telekomunikasi; layanan
kantor berita; layanan konferensi web; layanan olahpesan web; layanan paging radio dan telepon; layanan pengiriman pesan
online; layanan penyedia akses internet; layanan penyiaran situs web; layanan portal web [menyediakan akses pengguna ke
jaringan komputer global]; layanan telekomunikasi disediakan melalui Internet, intranet, dan ekstranet; layanan telekomunikasi
disediakan melalui jaringan serat optik, nirkabel dan kabel; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal
Internet; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal di Internet dan media lainnya; layanan telekomunikasi
untuk menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan komputer global; layanan videotext; layanan videotext interaktif;
memberikan informasi siaran televisi melalui situs web; memberikan informasi tentang siaran televisi; mengirim, menerima dan
meneruskan pesan elektronik; menyediakan akses ke database elektronik dan online interaktif dari konten yang ditentukan
pengguna, konten pihak ketiga, bahan/materi foto, video, audio, visual, dan audio visual di bidang kepentingan umum/yang
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diminati umum; menyediakan akses ke informasi di Internet; menyediakan akses ke papan buletin; menyediakan akses ke
portal berbagi video; menyediakan akses ke portal web; menyediakan akses ke situs web di Internet atau jaringan komunikasi
lainnya; menyediakan akses ke situs web diskusi Internet; menyediakan akses pengguna ke informasi di Internet;
menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global dan situs online yang berisi informasi tentang berbagai topik;
menyediakan akses pengguna ke platform di Internet; menyediakan akses pengguna ke portal di Internet; menyediakan akses
pengguna ke situs on-line yang berisi informasi tentang berbagai topik; menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan
komputer global; menyediakan layanan komunikasi suara melalui Internet; menyediakan situs web untuk mengirim dan
membaca pesan (message boards) atau forum diskusi interaktif, yaitu, menyediakan ruang bicara online dan papan buletin
elektronik untuk transmisi pesan di antara partisipan dalam dan para pemain dari permainan komputer dan video; menyiarkan
dan mengirimkan (streaming) permainan dari permainan video dan kompetisi permainan video melalui jaringan komunikasi
global, internet, dan jaringan nirkabel; menyiarkan siaran televisi melalui jaringan komunikasi global, Internet dan jaringan
nirkabel; pengiriman dokumen online melalui jaringan komputer global; pengiriman pesan elektronik melalui situs web;
pengiriman pesan melalui situs web; pengiriman telegram; penyedia akses ke website internet atau jaringan komunikasi
lainnya; penyedia konten multimedia melalui internet; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video yang disediakan
melalui Internet; penyediaan koneksi telekomunikasi untuk saluran obrolan telepon; penyediaan layanan konferensi video;
penyediaan layanan pesan suara pendek [VSMS]; penyiaran; penyiaran dan streaming audio-visual, multimedia, dan konten
digital langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit dan jaringan
komputer global, regional dan lokal, dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik dan video musik; penyiaran
program melalui internet; penyiaran radio informasi dan program lainnya; penyiaran video, penyiaran rekaman video yang
menampilkan musik dan hiburan, program televisi, kartun, film, berita, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait
segala jenis hiburan, melalui jaringan komputer global, komputer, dan jaringan komunikasi lainnya;; siaran program radio dan
televisi dengan satelit; siaran radio; siaran radio dan televisi; siaran televisi berlangganan; siaran video; streaming materi video
di Internet; streaming video; telekomunikasi informasi (termasuk halaman web), program komputer dan data lainnya;
telekomunikasi radio; transmisi radio dan televisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 20:09:34
540   EtiketJID2022086072

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kompleks Business Park Kebon Jeruk Blok A Nomor 9, Jl. Meruya Ilir Raya Nomor
88, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

PT Energi Mobilitas Optima

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dedi Sutanto S.H.,M.H.,CLA
Jalan Palem Ratu IX No. 8 RT. 007 RW. 003 Desa Bencongan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EMOTO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dealer motor; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; Layanan dealer kendaraan; Layanan iklan

baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda motor,
kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait; Penyediaan pasar on-line untuk pembeli
dan penjual barang dan jasa yang mana untuk melayani sebagai perantara komersial dan promotor penjualan untuk penjual
dan pembeli pihak ketiga barang dan jasa, seperti, kendaraan darat.; Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; jasa eceran
atau grosiran untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa
perniagaan yang melayani penjualan kendaraan bermotor; kompilasi informasi ke dalam basis data komputer, termasuk di
bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda
dua; layanan grosir untuk kendaraan; layanan grosir yang berkaitan dengan kendaraan; layanan konsultasi bisnis terkait
manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan ritel untuk kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan
kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; layanan toko grosir menampilkan
kendaraan; layanan toko grosir online yang menampilkan kendaraan; layanan toko ritel menampilkan kendaraan; layanan toko
ritel online dengan produk utama kendaraan; pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor;
penjualan eceran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan spareparts kendaraan bermotor;
publisitas, layanan promosi dan pemasaran yang berkaitan dengan kendaraan; showroom penjualan kendaraan bermotor;
toko spareparts dan akesoris kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 20:11:42
540   EtiketDID2022086073

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Saluyu Indah IV No.21 Kel.Derwati Kec.Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat,
40292

HARI BUDIMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: RAUNERS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Rauners merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian luar dan berkemah; Sandal Gunung; Tudung (Topi); alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; baju kaos (t-

shirt); booties untuk mendaki; celana hiking; jaket dan celana tahan air; jaket hiking; kemeja lengan panjang; pakaian luar
tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian pendakian; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; sepatu hiking; sepatu
mendaki; setelan kaos bertudung (hoodies)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 20:13:06
540   EtiketDID2022086074

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Aster I B.2 No.11A, Rt.011 / Rw.005, Kel.Kota Baru, Kec.Bekasi Barat, Bekasi,
Kota Bekasi, Jawa Barat, 17133

Kencana Saputra Limmantow

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Martinus Hermawan, S.H.
LEGALCARE CONSULTING  Henny Building, Jalan K.H. Hasyim Ashari No. 22A
Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AI.SONIC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemutar (players) siaran media digital, yaitu pemutar video dan audio digital; Alat pemutar kaset di mobil; Antena

HDTV; Antena parabola; Baterai untuk sepeda listrik; Booster antena; DVD yang direkam sebelumnya menampilkan musik;
File musik yang dapat diunduh yang diautentikasi oleh token yang tidak dapat dipertukarkan [NFT]; KISI KISI AKI (ACCU);
Kabel Antena; Kabel HDTV; Kabel listrik dan elektronik untuk peralatan komunikasi audio dan video, dan manual instruksi
yang dapat diunduh untuk peralatan komunikasi audio dan video; Kamera CCTV; Komputer terpasang untuk mobil; Pengeras
suara audio (audio speakers) untuk home theaters; Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar
(CCTV); Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam yang menampilkan algoritma untuk digunakan pada alat
penghasil suara dan peredam suara; Perangkat speaker atau audio; Peredam Suara; Relay untuk stasiun radio dan TV;
Sistem suara terdiri dari remote control, amplifier, pengeras suara dan komponennya; Speaker [peralatan audio]; Speaker
mobil; Unit-unit pengeras suara (Speakers); aki mobil; aki motor; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk senter; alat kontrol
elektronik untuk motor; amplifier; amplifier audio; amplifier dan penerima audio; amplifier untuk alat musik; antena; antena
mobil; antena radio dan televisi; antena untuk peralatan radio; aparatus dubbing audio; audio processor; charger mobil untuk
rokok elektronik; compact disc [audio-video]; equalizer grafis; equalizers [peralatan audio]; helm pelindung untuk pengendara
sepeda; helm sepeda motor; helm untuk pengendara sepeda motor; kacamata untuk pengendara sepeda motor; kamera dan
sensor kendaraan bermotor; kaset audio; komutator (Alat Pengisi Accu); konektor audio mobil; kotak musik, perekam dan
pemutar kaset,  kamera DVD, kaset video dan pemutar DVD, antena; kunci elektronik untuk mobil; masker anti polusi untuk
bersepeda; musik digital yang dapat diunduh dari Internet; musik digital yang dapat diunduh disediakan dari situs web Internet
MP3; pemutar audio digital; pemutar kaset audio untuk mobil; pemutar musik digital; pemutar musik portabel; penerima audio;
penerima televisi [TV set]; pengeras suara audio; pengisi daya di mobil tanpa kabel; pengisi daya mobil listrik; penguat antena;
penguat frekuensi audio; peralatan audio; peralatan audio kendaraan bermotor; peralatan dan instrumen audio dan visual
listrik; perangkat keras dan perangkat lunak komputer audio-video; perangkat lunak komputer berisi algoritma yang digunakan
dengan peralatan suara dan peredam suara; perangkat lunak untuk TV pintar (aplikasi); perangkat pengisian baterai untuk
kendaraan bermotor; perekam audio; perekam dan pemutar musik digital; perekam kaset audio; power audio mobil; prosesor
sinyal audio elektronik untuk mengkompensasi distorsi suara pada speaker; regulator cahaya [peredam], listrik; rekaman audio
yang menampilkan musik; sekering audio mobil; sensor suhu dalam mobil untuk kendaraan; sistem audio mobil; sistem
speaker yang terdiri dari pengeras suara dan kabinet untuk digunakan dengan pengeras suara; sistem video mobil; speaker;
speaker amplifier; speaker audio nirkabel; speaker nirkabel; speaker portabel; speaker untuk komputer; speaker untuk
pemutar media portabel; speaker yang dapat dipakai; speakerphone; stereo mobil; televisi mobil; tempat speaker audio===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 20:13:53
540   EtiketJID2022086075

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pradana Raya I, Nomor 4, RT. 002, RW.016, Kel. Pabuaran, Kec. Bojong Gede,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16921

Musirini

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : PETEKA KARYA TIRTA
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna merah adalah perlambang inovasi, semangat dan keberanian. Biru adalah kedalaman dan inovasi. Hijau mewakili
kesuburan tanah air dan jiwa muda.

511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyediaan Air Minum; distribusi dan pasokan air; layanan drainase; layanan pergudangan yang berkaitan dengan

penyimpanan, pengemasan dan pengiriman barang; penyediaan air; transportasi dan penyimpanan bahan kimia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 20:18:19
540   EtiketJID2022086077

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Redtop Blok C 11, Jl. Pecenongan Raya Kav 72, Kelurahan Kebon Kelapa,
Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10120

PT Lunar Indah Makmur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kasturi Djuli, SH., SE.
Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: vatiri + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu,  Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantuan manajemen bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat dan kompleks

perdagangan; Distribusi dan penyebaran materi pemasaran; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga dan
komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai
untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Jasa eceran toko serba ada dan
supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik,
sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan
perawatan gigi,
sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik,
pisau cukur, sikat gigi,
sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat
porselin, kristal dan tembikar,
alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer,
peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim
atau mereproduksi suara atau gambar,
pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis
dan kronometrik, kertas, karton dan
barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk
menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk
di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain,
perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan
minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan atau tidak beralkohol, bir; Jasa
layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi,
telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin
pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga
listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa pemesanan secara online dan jasa
penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan  dan wadah rumah tangga,
peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku
masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pengadaan
kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata,
bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap
kacamata dan barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan
barang melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping;
Jasa perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak,
mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap
debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik); Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara
tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui
internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa
dibagikan atau viral; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa ritel
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dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet
yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata
pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat
pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata,
kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko eceran; Jasa toko
eceran secara online; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas
punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko
ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi elektronik, buku,
film, musik, video, dan program TV; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit
kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; jasa periklanan dan promosi
di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa toko retail secara online yang
berhubungan dengan kosmetik; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; layanan iklan
digital; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan promosi; layanan ritel yang berkaitan dengan permen; layanan toko
ritel menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan mainan; layanan toko ritel menampilkan peralatan
olahraga; layanan toko ritel menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel
menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel
menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang
cetakan; layanan toko ritel online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan olahraga;
layanan toko ritel online yang menampilkan perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan permainan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat
diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; layanan toko ritel
yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan, peralatan
telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak komputer,
dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; memberikan informasi konsumen yang berkaitan dengan
barang dan jasa; pemasaran; promosi acara hiburan; promosi acara khusus; Layanan agen penjualan yang menampilkan
botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan, selain pisau,
garpu dan sendok; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah rumah
tangga portabel multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan penjualan jam
tangan dan kacamata hitam (kacamata olahraga dan kacamata) secara eceran atau grosir; Layanan ritel dan grosir untuk
bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah
untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat
pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik
atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan toko grosir yang
menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan;
Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan, selain
pisau, garpu dan sendok; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan;
Layanan toko grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang menampilkan
wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-
guna; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi;
Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan
penghisap debu; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko ritel
yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Menyediakan/memberikan layanan
dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo,
dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis; Outlet toko ritel yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung
dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari;
Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan mengerjakan pembersihan
peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk
melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain,
termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan
untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng,
baut dan kunci, barang untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi,
barang kuas, barang dan peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku,
musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia,
yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital,
bingkai foto digital, camcorder digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) ,
cakram serbaguna digital HD (HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio
mobil, konverter, penyandi, perekam, penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel,
layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk
sistem bioskop rumah, layar plasma, proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS),
barang komputasi, yaitu komputer dan periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer
multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB, kartu memori, floppy
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disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman, tembakau dan
barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau
tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti semua bahan ini,
atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten, kota kecil, kota,
wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang
atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit
atau bahan imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan
kronometrik, jual beli ritel online yang menawarkan wewangian, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit,
tas, kacarnata dan kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan
promosional, terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan pUblisitas, pengumpulan pcndapat, studi pasar.; Pusat
perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries),
sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil,
pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan
arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan
dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital
telekomunikasi; Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah
tangga dari tekstil; Toko ritel, katalog pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel yang ditawarkan melalui Internet di bidang
alas kaki, pakaian, barang-barang-barang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang,
tas tangan, kacamata hitam, dan aksesoris terkait di atas; Toko yang menjual Karpet; jasa agen pemasaran; jasa distributor
grosir untuk pakaian; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa retail sehubungan dengan penjualan mekanisme untuk
peralatan yang dioperasikan dengan koin, mesin kasir, mesin hitung, peralatan pemprosesan data, komputer, perangkat lunak
komputer, alat pemadam kebakaran, kacamata hitam, kacamata, logam mulia dan logam campurannya, perhiasan, batu
mulia, instrumen horologis dan kronometrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan peralatan dan wadah rumah tangga
atau dapur, sisir dan spons, kuas (kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas, barang-barang untuk keperluan pembersihan,
wol baja, kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung), barang pecah
belah, porselen dan barang-barang tembikar, cermin, spons abrasif untuk menggosok kulit, dispenser aerosol, tidak untuk
keperluan medis; jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anak-anak
sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan, penutup
lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi,
penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan dan
pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi
atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah suara, gambar atau
data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan analog atau digital
kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin
hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit
hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan
air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk
digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa
perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai,
pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu,
kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan
memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata
pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian
pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak
aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan
tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat
keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program komputer, perangkat lunak komputer ,
komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang
dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan komputer  interaktif yang dapat diunduh,
penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik
rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip
bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan, program loyalitas, program imbalan dan preferensi
pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata
pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang, pelindung/perisai wajah, filter untuk masker
pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca mata dan kacamata pelindung matahari,
bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer grafis, headphone, headset, helm (kecuali
helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick untuk digunakan dengan komputer, bantalan
lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa untuk kaca mata (eyewear), kaca mata
(spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket penyelamat dan pelampung, timbangan koper,
pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori, penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut
(karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam dan portabel untuk merekam, mengatur,
mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer
terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon, kartu berlapis plastik memuat barang
cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu yang dapat diprogram, alat pelindung
untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung, pakaian pelindung untuk menyelam,
pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan], pakaian, tutup kepala dan alas kaki
pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung matahari dan kaca mata (goggles)
pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan, peralatan navigasi satelit, kartu
berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik , kartu chip, kaus kaki dipanasi
dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan kotak untuk kaca mata  (eyewear)
dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen telekomunikasi, pesawat telepon,
telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan instrumen video, pemutar video
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disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program permainan video dan permainan virtual
reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality komputer, virtual reality headset dan virtual
reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; layanan eceran
atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan eceran atau grosir untuk pakaian;
layanan grosir untuk peralatan makan; layanan grosir untuk peralatan masak; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan
makan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan masak; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak
makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana
(celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi
(caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur
yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan;
layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan dan
promosi; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan
pengoperasian waralaba; layanan pemasaran online; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat
minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan
panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-
topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan
dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka
mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak
terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan
bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik,
sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku,
sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan
pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut,
pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan
berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan
elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan,
logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan
imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau
dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang
pribadi; layanan ritel dan grosir yang menampilkan logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia,
instrumen horologis dan kronometrik, karya seni dari logam mulia, mebel, cermin, bingkai foto, wadah, bukan dari logam,
untuk disimpan atau diangkut tulang, tanduk, tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau setengah
dikerjakan, kerang, meerschaum, kuning amber; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko
pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel untuk peralatan makan; layanan ritel untuk
peralatan masak; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan masak;
layanan toko grosir dan eceran secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata (kacamata untuk
melindungi mata atau memperbaiki daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir menampilkan peralatan
makan; layanan toko grosir menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan makan;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel
menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan-layanan konsultasi bisnis yang
berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba;
memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka
kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak
waralaba; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; organisasi pameran dagang untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; outlet toko ritel yang menjual
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata
pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai
plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-
tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; pemasaran; pemasaran media
sosial; pemasaran produk; pengecer toko serba ada; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu,
koper dan tas bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak,
pakaian dalam dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi pemasaran; promosi penjualan (untuk orang
lain); promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan
bayi; toko-toko; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-
produk kopi dan barang-barang   terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam
mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel,
pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi,
kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup
dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat
makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi
listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih
perlengkapan dan peralatan kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 20:18:40
540   EtiketDID2022086078

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Modern Cikande Industrial Estate, Jl. Modern Industri VI, Blok P No. 1A,
Desa/Kelurahan Cijeruk, Kec. Kibin, Kab. Serang, Provinsi Banten,, Kabupaten
Serang, Banten

PT. LUBRINDO ASIA PERKASA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FASCON DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH - PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gemuk pelumas; Oli roda gigi sintetis; gemuk otomotif; gemuk untuk mesin; oli halus untuk motor; oli motor; oli pelumas

dan gemuk; oli roda gigi; pelumas otomotif; pelumas padat; pelumas padat untuk keperluan industri; pelumas serba guna;
pelumas untuk mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 20:23:52
540   EtiketDID2022086079

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2901 W. Bluegrass Blvd.
Lehi, UTAH 84043

Synergy Worldwide, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SYNERGY PRO360
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman kocok pengganti makanan untuk keperluan medis; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Obat herbal

untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Suplemen diet yang
terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; bubuk protein; campuran minuman pengganti makanan untuk keperluan
medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; ekstrak
herbal obat; minuman bervitamin; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman suplemen diet; minuman
suplemen gizi untuk keperluan medis; pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis;
salep kulit terbakar; sediaan herbal untuk keperluan medis; suplemen dan sediaan herbal; suplemen diet; suplemen diet
herbal; suplemen diet untuk mengendalikan berat badan; suplemen gizi dalam bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk
kapsul; suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen homeopati;
suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk
penurunan berat badan; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen mineral; suplemen
nutrisi; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen probiotik; suplemen vitamin dan mineral; zat dan sediaan diet untuk
penurunan berat badan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 20:25:11
540   EtiketDID2022086080

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Paradise 19 Blok E/12 Rt/Rw.007/019 Kel. Sunter Agung, Kec.  Tanjung Priok,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Handri Hidayat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: De Aqua Lab
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan untuk rambut (kosmetik); Deodorant stick; Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona

mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan
pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit;
lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker
wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub
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pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma;
semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Larutan
pembersih muka; Pemerah kuku; Pewarna dan cat rambut; Sabun Mandi; Sampo; Sediaan pemeliharaan gigi; Tisu basah;
bedak; bedak untuk wanita dan anak-anak; blau cuci; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; celak mata; dasar bedak
(kosmetik); hio; kapas kecantikan; kertas amplas; krim kulit; kutek kuku; lipstik; losion  untuk kulit; losion rambut; make-up
[kosmetik]; make-up bedak; maskara; minyak rambut; minyak wangi; minyak-minyak sari kosmetika; parfum; parfum, eau de
Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pemerah pipi; penghitam alis; pensil alis; sabun batang; sabun cair; sabun cuci; sabun
krim; sabun-sabun; semprotan rambut; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 20:34:36
540   EtiketDID2022086081

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Modern Cikande Industrial Estate, Jl. Modern Industri VI, Blok P No. 1A,
Desa/Kelurahan Cijeruk, Kec. Kibin, Kab. Serang, Provinsi Banten,, Kabupaten
Serang, Banten

PT. LUBRINDO ASIA PERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUBRICON DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH – HIJAU - HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan kimia untuk pendingin mesin; Minyak rem dan kopling; aditif deterjen untuk bahan bakar; aditif kimia untuk

pembersih sistem injeksi bahan bakar; aditif kimia untuk sistem pendingin engine; antibeku untuk sistem pendingin kendaraan;
bahan kimia untuk pendingin radiator; kimia pembersih sistem bahan bakar otomotif; minyak rem; minyak rem hidrolik;
pendingin; pendingin untuk mesin kendaraan; sediaan kimia untuk menghemat bahan bakar; sediaan kimia untuk perawatan
mesin dan aditif untuk bahan bakar bensin dan solar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 20:35:03
540   EtiketDID2022086082

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Permana Timur Blok D No. 19 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi,
Kota Cimahi, Jawa Barat

Tina Dwi Nuryanti, S.Pi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAHINA INDONESIA + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,

stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 20:42:55
540   EtiketDID2022086083

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2901 W. Bluegrass Blvd.
Lehi, UTAH 84043

Synergy Worldwide, Inc.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SYNERGY PROSPORT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman kocok pengganti makanan untuk keperluan medis; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Obat herbal

untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Suplemen diet yang
terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; bubuk protein; campuran minuman pengganti makanan untuk keperluan
medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; ekstrak
herbal obat; minuman bervitamin; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman suplemen diet; minuman
suplemen gizi untuk keperluan medis; pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis;
salep kulit terbakar; sediaan herbal untuk keperluan medis; suplemen dan sediaan herbal; suplemen diet; suplemen diet
herbal; suplemen diet untuk mengendalikan berat badan; suplemen gizi dalam bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk
kapsul; suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen homeopati;
suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk
penurunan berat badan; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen mineral; suplemen
nutrisi; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen probiotik; suplemen vitamin dan mineral; zat dan sediaan diet untuk
penurunan berat badan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 20:48:03
540   EtiketDID2022086084

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. FLamboyan Raya, Komp. Debang Tamansari Blok B No. 30, Tanjung Sari,
Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara

CV SAMKO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dedi Sutanto S.H.,M.H.,CLA
Jalan Palem Ratu IX No. 8 RT. 007 RW. 003 Desa Bencongan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAMKO SEAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Abu - Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penghembus bagian dari mesin; Besi bor (bagian mesin); Katup, katup geser, keran atau klak katup [bagian-bagian

mesin]; Ketel air (bagian mesin); Komponen segel mekanis; Komponen segel mekanis (bagian dari mesin); O-ring menjadi
bagian-bagian mesin; Pelatuk penghubung/penggerak untuk buka tutup klep/ katup dalam mesin; alat [bagian mesin]; alat
kontrol mekanis untuk mesin; bagian logam dan aksesori untuk katup, yaitu kit segel yang terdiri dari bantalan dan segel, trim
aliran dan aktuator; bagian logam dan aksesori untuk pentil, yaitu kit segel yang terdiri dari bantalan dan segel, trim aliran dan
aktuator; bagian-bagian mesin mekanik untuk kendaraan darat; bantalan menjadi bagian dari mesin; batang penghubung
untuk mesin, motor dan mesin; diafragma pompa; katup [bagian pompa]; katup kontrol pompa; katup penutup untuk mengatur
aliran cairan ke mesin; katup sebagai komponen mesin; katup tekanan [bagian mesin]; katup, penggeser, keran atau klak
katup (bagian mesin); klak katup [bagian-bagian mesin]; kopling fleksibel [bagian mesin]; kopling mesin dan komponen
transmisi untuk mesin; kopling poros [mesin]; menekan mekanik; pegas (bagian dari mesin); peredam kejut (elemen mesin
bukan untuk kendaraan darat); peredam kejut [bagian-bagian mesin]; peredam kejut pegas untuk mesin; peredam kejut untuk
mesin; peredam tekanan [bagian-bagian mesin]; pompa [bagian mesin, mesin atau motor]; pompa [mesin]; pompa air listrik;
pompa dan kompresor menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; poros untuk pompa; saringan [mesin atau bagian mesin];
sil mekanik [bagian mesin]; solder besi, dioperasikan dengan gas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 20:54:06
540   EtiketDID2022086085

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kenjeran No.. 475/481, Pergud. Fira 51 kav. 25-26 Surabaya, Kel. Tambaksari
Kec. Gading, Surabaya Kode Pos 60131
JAWA TIMUR, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60131

CV. Jabrasco Makmur Bersama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: KHUSUS PERTANIAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tali (bukan karet, tidak untuk raket atau peralatan musik); Tali Tambang; Tali penarik untuk mobil; Tali pengikat plastik;

Tutus (Tali Dari Bambu); benang pengikat, bukan dari logam, untuk keperluan pertanian; kain terpal; liner longgar dari vinil
fleksibel untuk kolam air panas, kolam renang, kolam, spa, dan tangki industri [dalam sifat terpal]; liner pelindung dari vinil
fleksibel untuk tangki industri  [sama seperti terpal]; liner pelindung dari vinyl untuk bak air panas, kolam renang, kolam, spa
dan tangki industri [sama seperti terpal]; pelindung liner longgar untuk area muatan kendaraan [sama seperti terpal]; penutup
longgar seperti terpal untuk kendaraan; sanada-himo (tali tambang dari Jepang); tali; tali berpilin; tali bungee; tali cemeti; tali
dan benang; tali dipilin; tali dipilin dan benang yang terbuat dari serat tekstil alami atau buatan, kertas atau plastik; tali dipilin
macramé; tali dipilin parasut; tali dipilin terbuat dari rami; tali dipilin terbuat dari serat tekstil; tali dipilin untuk menggantung
gambar; tali gantungan tanaman; tali gunung; tali jangkar; tali jerami; tali kaku; tali makramé; tali menggantung pakaian; tali
nilon untuk menangani beban; tali nilon untuk menangani beban yang dilengkapi pengencang kait dan loop; tali nilon untuk
mengamankan beban; tali non-listrik, bukan dari logam; tali pegangan tangga; tali penambat non logam, tali layar; tali penarik
nilon; tali pengangkat muatan, bukan dari logam; tali pengepakan; tali pengikat cepat lepas yang terbuat dari bahan tekstil
sintetik; tali pengikat nilon; tali pengikat ratchet yang terbuat dari bahan tekstil sintetik; tali pengikat yang terbuat dari bahan
tekstil sintetis; tali pengikat, bukan dari logam; tali penyangga nilon untuk memegang pohon yang ditanam dalam posisi tegak;
tali penyangga, bukan dari logam, untuk menangani  beban; tali polypropylene untuk mengamankan bundel; tali polypropylene
untuk mengamankan bundel besar; tali selempang; tali sintetis; tali sling kargo; tali tambang; tali terpal terbuat dari bahan
tekstil sintetis; tali tow; tali tow terbuat dari bahan tekstil sintetis; tali tow untuk mobil; tali untuk digunakan dalam mainan
hewan peliharaan; tali untuk penggunaan di laut; tali untuk tali-temali; tali untuk tenda; tali, bukan dari logam; tali, bukan dari
logam, untuk menangani beban; tali, bukan dari logam, untuk mengamankan bundel; tali-temali, bukan dari logam; tangga tali;
tenda dan terpal; tenda, awning dan terpal; terpal; terpal longgar untuk melapisi area kargo kendaraan; terpal plastik
serbaguna; terpal plastik untuk digunakan sebagai kain lap; terpal terbuat dari bahan yang dilapisi plastik; terpal untuk kapal;
terpal, bukan untuk kapal; terpal, longgar, untuk mesin listrik; terpal, tidak untuk digunakan dengan kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 21:12:10
540   EtiketDID2022086087

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SUTERA TELAGA BIRU UTAMA NO. 39A RT. 004/009 KEL. PAKULONAN KEC.
SERPONG UTARA, KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN, Kota
Tangerang Selatan, Banten

TIAN HARIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VOXA + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===As overan gigi untuk sepeda motor; As roda  untuk sepeda motor; As swing arm untuk sepeda motor; BODI SEPEDA

MOTOR RANGKA SEPEDA; Bantalan kaki untuk anti tabrakan dan absobsi benturan yang digunakan pada sepeda motor dan
skuter; Bodi sepeda motor; Braket bawah sepeda; Casis kendaraan; Selubung engkol untuk komponen kendaraan darat,
selain untuk mesin; alarm antipencurian untuk kendaraan; alat untuk penggerak melalui darat, udara atau air; ban untuk
kendaraan darat; ban untuk roda kendaraan; ban untuk sepeda motor; bus motor; frame untuk kendaraan roda dua; hub untuk
kendaraan darat; hub untuk roda kendaraan; jari-jari roda kendaraan; kaca depan untuk kendaraan darat; kaca spion untuk
kendaraan; kampas kopling untuk kendaraan darat; kendaraan; kendaraan elektrik; kendaraan segala medan; kendaraan
sport; kendaraan yang dirancang untuk banyak penumpang; klakson untuk kendaraan; kopling untuk kendaraan darat; kursi
kendaraan; mesin untuk kendaraan darat; mobil; mobil sport; motor untuk kendaraan darat; pelana sepeda motor; pembawa
barang untuk kendaraan; penutup kendaraan [berbentuk]; penutup roda cadangan; penutup sadel untuk sepeda; penutup
sadel untuk sepeda motor; peredam kejut suspensi untuk kendaraan darat; rangka sepeda motor; rantai ban untuk kendaraan
darat; rantai penggerak untuk kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rem untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk
kendaraan; roda kendaraan; roda sepeda motor; roda untuk mobil; sabuk transmisi untuk kendaraan darat; selat pelindung
untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); sepeda; sepeda motor; setang sepeda motor; skuter motor; spatbor
untuk kendaraan darat; standar samping sepeda motor; standar untuk kendaraan darat; tanda arah belok kendaraan; tangki
bahan bakar untuk kendaraan darat; truk; tutup nap roda; tutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; van [kendaraan]; wiper
kaca depan mobil; wiper kaca depan untuk kendaraan darat; wiper kaca depan untuk mobil.; Casis kendaraan; Selubung
engkol untuk komponen kendaraan darat, selain untuk mesin; alarm antipencurian untuk kendaraan; alat untuk penggerak
melalui darat, udara atau air; ban untuk kendaraan darat; ban untuk roda kendaraan; frame untuk kendaraan roda dua; hub
untuk kendaraan darat; hub untuk roda kendaraan; jari-jari roda kendaraan; kaca depan untuk kendaraan darat; kaca spion
untuk kendaraan; kampas kopling untuk kendaraan darat; kendaraan; klakson untuk kendaraan; kopling untuk kendaraan
darat; kursi kendaraan; mesin untuk kendaraan darat; motor untuk kendaraan darat; pelana sepeda motor; pembawa barang
untuk kendaraan; penutup kendaraan [berbentuk]; penutup roda cadangan; penutup sadel untuk sepeda; penutup sadel untuk
sepeda motor; peredam kejut suspensi untuk kendaraan darat; rangka sepeda motor; rantai ban untuk kendaraan darat; rantai
penggerak untuk kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rem untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk kendaraan;
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roda kendaraan; roda sepeda motor; roda untuk mobil; sabuk transmisi untuk kendaraan darat; selat pelindung untuk sepeda
motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); sepeda motor; setang sepeda motor; spatbor untuk kendaraan darat; standar
samping sepeda motor; standar untuk kendaraan darat; tanda arah belok kendaraan; tangki bahan bakar untuk kendaraan
darat; tutup nap roda; tutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; wiper kaca depan mobil; wiper kaca depan untuk kendaraan
darat; wiper kaca depan untuk mobil.; Cranket untuk sepeda motor; Dudukan stang untuk sepeda motor; Headset (bagian
sepeda); Jok sepeda; KERANGKA UNTUK SEPEDA; KERETA UNTUK SEPEDA ANGKUT BARANG RODA TIGA; Kabel gas
untuk sepeda motor; Kabel kilometer untuk sepeda motor; Kepala Bagian dari sepeda (bagian sepeda); Keranjang yang
disesuaikan untuk sepeda motor; Kereta jepang beroda dua yang dihela dengan sepeda atau di jalankan dengan tenaga
manusia; Kickstands sepeda; Kickstands sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Sadel untuk sepeda motor; Standar
untuk sepeda motor; ban untuk sepeda motor; frame sepeda motor; garpu depan untuk kendaraan roda dua; hub untuk roda
sepeda motor; jari-jari roda sepeda motor; mesin sepeda motor; mudguards sepeda motor; pedal sepeda motor; pengangkut
bagasi untuk sepeda motor; penutup sadel untuk sepeda motor; rem sepeda motor; selat pelindung untuk sepeda motor
(sayap (fairing) untuk sepeda motor); sepeda motor; sepeda motor listrik; setang sepeda motor.; Klakson sepeda motor;
Klakson untuk sepeda motor; Komponen transmisi sepeda yang memungkinkan perpindahan rantai sepeda ke gigi yang lain
untuk sepeda (derailleur); Kopling untuk sepeda motor; Kumpulan sprocket untuk roda sepeda motor; Kunci kontak sepeda
motor; Kunci sadel sepeda motor; Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan
roda empat; Nap untuk roda sepeda; Pedal stater sepeda motor; Pelek roda sepeda; Pelindung kecelakaan untuk sepeda
motor; Pesan kursi sepeda; Rangka sepeda; Rem untuk sepeda; SEPEDA YANG DILENGKAPI MOTOR KECIL; Sadel
sepeda; Sadel untuk sepeda motor; Sepeda Dames; Sepeda Onthel; Sepeda listrik; Setang sepeda; Shock untuk sepeda
motor; Sliders dan pelindung untuk sepeda motor; Sliders gandar untuk sepeda motor; Sliders garpu untuk sepeda motor;
Sliders lengan ayun untuk sepeda motor; Sliders rangka untuk sepeda motor; Standar tengah sepeda motor; Standar untuk
sepeda motor; Tiang rem belakang sepeda motor; bagian struktural untuk sepeda; bagian struktural untuk sepeda motor; ban
dalam untuk ban sepeda; ban dalam untuk ban sepeda motor; ban dan roda untuk kendaraan dan sepeda; ban pneumatik
untuk sepeda motor; ban sepeda; ban tubeless untuk sepeda; ban untuk sepeda anak-anak; ban untuk sepeda dan sepeda;
ban untuk sepeda motor; banci bar untuk sepeda motor; bantalan pegangan untuk tangki sepeda motor; batang banci untuk
sepeda; batang derek sepeda; batang stang untuk sepeda; behel jok sepeda motor; bel sepeda; bel untuk sepeda; depan
(garpu untuk sepeda); dress penjaga untuk sepeda; drive kereta untuk sepeda; engkol sepeda; engkol sepeda motor; frame
sepeda motor; freewheels untuk sepeda; freewheels untuk sepeda motor; garpu sepeda; garpu sepeda roda dua; gigi untuk
sepeda; gir sepeda; golf cart [kendaraan]; grip stang untuk sepeda; grip stang untuk sepeda motor; grip tangki untuk sepeda
motor; grip tape untuk setang sepeda; grip tape untuk setang sepeda motor; hub untuk roda sepeda motor; indikator lebar
untuk sepeda, aerofoil untuk kendaraan darat; jari-jari roda sepeda; jari-jari roda sepeda motor; jeruji sepeda; jeruji untuk
sepeda; kabel kopling untuk sepeda motor; kabel rem untuk sepeda; kabel rem untuk sepeda motor; kaki pasak untuk sepeda
motor; kaki pedal mencakup untuk sepeda; kaki pedal mencakup untuk sepeda motor; kaliper rem untuk sepeda motor;
kandang botol air untuk sepeda; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda motor;
kantong pelana disesuaikan untuk sepeda roda tiga; kasus pas untuk sepeda mengangkut; keranjang disesuaikan untuk
sepeda; keranjang sepeda; kereta sepeda; klakson peringatan untuk sepeda motor; kursi anak untuk sepeda; kursi sepeda
untuk anak-anak; lengan ayun sepeda motor; lipat sepeda listrik; mahkota fork untuk sepeda; mencengkeram untuk tuas rem
sepeda; mendorong rantai untuk sepeda; mendorong rantai untuk sepeda motor; mesin listrik untuk sepeda roda dua; mesin
sepeda motor; mobil; mobil listrik; motor sepeda; mudguards sepeda; mudguards sepeda motor; operator bagasi untuk
sepeda; pannier diadaptasi untuk sepeda; pannier diadaptasi untuk sepeda motor; pannier untuk sepeda motor; pedal rem
[bagian sepeda motor]; pedal rem untuk sepeda motor; pedal sepeda; pedal sepeda motor; pegangan tuas rem sepeda; pelek
sepeda; pelek untuk roda sepeda; pelek untuk roda sepeda motor; pelindung baju untuk sepeda motor; pengangkut bagasi
untuk sepeda motor; penjaga rantai untuk sepeda; penunjuk arah untuk sepeda; penunjuk arah untuk sepeda motor; penutup
sadel untuk sepeda; penutup sadel untuk sepeda motor; penutup sepeda motor [berbentuk]; penutup untuk hand grip untuk
sepeda kargo; peredam kejut untuk sepeda; peredam kejut untuk sepeda motor; persneling untuk sepeda motor; pompa
sepeda; pompa udara untuk ban sepeda; pompa udara untuk ban sepeda motor; pompa udara untuk memompa ban sepeda;
pompa untuk ban sepeda; pompa untuk menggembungkan ban sepeda; pompa untuk menggembungkan ban sepeda motor;
rak bagasi tas untuk sepeda motor; rak bagasi untuk sepeda; rak bagasi untuk sepeda motor; rak sepeda stang; rak sepeda
untuk kendaraan; rak sepeda untuk mobil; rantai penggerak sepeda motor; rantai roller untuk sepeda; rantai roller untuk
sepeda motor; rantai sepeda; rantai sepeda motor; rem cakram hidrolik untuk sepeda; rem cakram untuk sepeda motor; rem
rim hidrolik untuk sepeda; rem sepeda; rem sepeda motor; rem, setang, indikator arah, pedal, pompa, jari-jari (ruji), sadel
sepeda; riyakah [trailer sepeda]; roda disk untuk sepeda; roda gigi reduksi untuk kendaraan darat; roda gigi sepeda motor;
roda gigi untuk kendaraan darat; roda gigi untuk sepeda; roda sepeda; roda sepeda motor; roda untuk sepeda; roda-roda
sepeda; sadel sepeda motor; sadel untuk sepeda atau sepeda motor; sangkar (tempat) botol air sepeda; sarung untuk sepeda
(sepeda motor); selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); selimut dipasang untuk sepeda;
selimut dipasang untuk sepeda motor; sepatu rem untuk sepeda; sepeda; sepeda air; sepeda balap; sepeda balap jalanan;
sepeda bermotor; sepeda beroda tiga; sepeda beroda tiga untuk anak-anak, untuk keperluan transportasi; sepeda gunung;
sepeda jalan; sepeda lipat; sepeda mini; sepeda motor; sepeda motor listrik; sepeda motor trail (dirt); sepeda motor untuk
motorcross; sepeda olahraga; sepeda operator; sepeda operator untuk kendaraan; sepeda operator untuk mobil; sepeda
pengiriman; sepeda quad; sepeda tandem; sepeda touring; sepeda untuk anak-anak; sepeda roda tiga; setang sepeda motor;
sidecars sepeda motor; sistem peringatan yang dapat di dengar untuk sepeda; sistem suspensi untuk sepeda; spindle untuk
sepeda; sprocket sepeda; standar sepeda; tanduk sepeda; tas pas untuk sepeda mengangkut; tas sadel, penutup stang, tas
sepeda bagian belakang; tas sepeda; tempat membawa anak untuk sepeda; trailer sepeda; trailer untuk mengangkut sepeda;
tromol sepeda motor; truk; tuas gear shift untuk sepeda motor; tuas rem untuk sepeda; tuas rem untuk sepeda motor; ujung
stang untuk sepeda; wiper kaca depan untuk kendaraan darat===
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BICCA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, abu-abu . Logo bertuliskan huruf B
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===ASKOT; Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan

pada jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal
selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Alat penutup telinga; Ampu (Tutup Kepala); Anklet [kaus kaki];
Atasan sebagai pakaian; BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos
kaki; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat
kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak;
Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim;
Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju
lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal gaya Jepang;
Baklak; Balaclava; Bandana anak-anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak
(bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari
pakaian); Barang-barang pakaian olahraga; Baru (Rompi); Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Bedong;
Blues; Blus jumbo (pakaian); Bodysuit; Bra yoga; Bretel [suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana
Care Cine; Busana Muslim; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket,
selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Caping; Cawek (Ikat
Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk
kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana joging; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana
ketat yoga; Celana korduroi; Celana olahraga; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang
denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang
dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika;
Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin;
Cimata (Pakaian Adat); Color; Cukin; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster anak-anak; Daster
menyusui; Daster tidur; Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Dungaree; Espadrilles; Flashes (pakaian);
G-string; Gamis pria; Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Gesper; Girdle sebagai pakaian dasar; Gurita (Korset);
Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat
kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Iket; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket Jeans; Jaket
anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing;
Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat
dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket
windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen
Serebet; Jas anak-anak; Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi berkerudung; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat
tidur; Jube; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kain yang diikatkan di
pergelangan tangan sebagai pakaian; Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kancut; Kaos Promosi; Kaos anak-anak;
Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo
(lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki
setinggi lutut; Kaus pakaian; Kebaya; Kelom; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerah polo; Keredong; Kerudung
kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan
jaket untuk dipakai saat musim hujan; Kopiah; Kostum Halloween dan kostum topeng; Kostum untuk digunakan dalam industri
hiburan; Syal; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan
peran; pakaian renang; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sarung tangan; Kostum
untuk digunakan dalam industri hiburan; Kulit bagian atas sepatu; Kulot; Kun (Rok Bagian Bawah); Kutang nenek; Lambak
(Sarung); Lang Leang; Lapisan-lapisan; Legging yang dilapisi lilin; Legging yoga; Lis untuk alas kaki; Liskol; List untuk alas
kaki; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mantel; Mantel kulit panjang; Mantel tahan dingin; Mantel wol; Mantel yang
dilapisi lilin; Mantel yang terbuat dari bahan berlapis; Masker penutup mata untuk tidur; Masker untuk bermain ski [pakaian];
Masker wajah (pakaian); Masker wajah [busana pakaian]; Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Mukena; Oroba Si Oli
(Pakaian Adat); Oto sepakbola Amerika; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan
[pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian
Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga;
Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian
air untuk ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan,
celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian
renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-
shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang,
tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam
dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek;
Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi
untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian joging; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits);
Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar
dan berkemah; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk
olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan
air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian
training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi
olahraga kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian
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yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk
tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup
kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang,
bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt,
rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian,
yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang,
celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian,
yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets
basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey,
celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan,
atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi
bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah
mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi
renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk
pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pashmina; Peci; Pelindung kaki (dilapisi lilin); Pelindung mata sebagai tutup
kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian);
Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos
kaki; Penghangat badan yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat dari bahan berlapis; Penghangat kaki; Penghangat
telinga; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup
kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Penutup telinga; Penyerap yang dikenakan
di leher; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam
untuk alas kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pici (Kopiah); Pici Akar Bahar; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pita
penahan keringat saat berolahraga; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rias Gede; Rok Jeans; Rok Luar;
Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Romper; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat
dari bahan berlapis; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking; Sadariah (Oakaian
Adat Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung batik; Sarung pelekat;
Sarung printing; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan
dalam berjari; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan
tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun
tradisional; Selempang; Selempang pastor; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut; Selubung kaki; Sepatu
Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut
dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga
atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet
yang tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat Pinggang); Setelan pakaian main;
Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Soder (Selendang Tari); Sol bagian dalam; Sol karet;
Sol sepatu; Songkok (Peci); Songkok Bodor; Stoking; Surban; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater
berkerah tinggi tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; Sweater lengan panjang tanpa kancing yang dimasukkan
melalui kepala; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Sweater tanpa lengan tanpa kancing yang
dimasukkan melalui kepala; Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal Serbaguna; Syal
penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt;
T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek;
T-shirt printing; T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat
penutup kaki; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Taloe Ki Ieng
Patah Sikureueng (Tali Pinggang); Tatakan air liur dari kain; Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup Kepala);
Teralai Betawi (Penutup Dada Berupa Kain Bertahta Emas); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris
Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi
pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin;
Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung
kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo (pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi
listrik; Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus
untuk olahraga; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk
bersepeda yang memiliki perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk
anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan
wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk
olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu,
sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu
keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu;
alb; artikel pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; ascots; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan [pakaian];
atasan [pakaian] rugby; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung;
atasan berleher tinggi; atasan bersalin; atasan dan bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik untuk yoga;
atasan dengan gantungan; atasan olahraga; atasan polo rajutan; atasan rajut; atasan tenis; atasan untuk anak-anak; atasan
untuk bersepeda; atasan untuk pria; atasan untuk wanita; atasan yoga; babushkas [selendang kepala]; baeja [rompi tradisional
Korea untuk wanita]; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu;
bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar,
sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan
kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim;
baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat;
baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju militer; baju olah raga;
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baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju
renang one-piece; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang
dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; balaclava ski; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban pinggang
(pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando;
bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian];
bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat;
barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; bawahan sebagai pakaian;
beanies; beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blangkon; blazer; blazer
[pakaian bisnis]; blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus
lengan pendek batik; blus militer; boas [kalung]; bodices [pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak;
bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria; bodysuits untuk wanita; bolero; boot bagian atasnya; bootee (sepatu bayi
wol); booties; booties bayi; booties untuk di pantai; booties untuk gym; booties untuk mendaki; booties untuk yoga; bra; bra
bersalin; bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel;
bretel [suspender] untuk pakaian; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; busana santai; cadar; cagoule;
camiknickers; camisette; capris denim; cardigan; celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana
balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda;
celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana
dalam; celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang
digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana
haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana
kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana
ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer; celana
olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian;
celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana
panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk
orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang
menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian];
celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana
pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek
empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat;
celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana
pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana
pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria;
celana pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik;
celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana
stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur; celana
trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk
wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek; celemek [pakaian]; celemek kertas; celemek plastik;
chasubles; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup
telinga]; cinchers pinggang; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets; cravat; dalaman jilbab; dasar baselayer;
dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; daster; datejime [string memperketat untuk kimono]; datemaki
[bungkus sabuk untuk kimono]; dickeys [bagian depan baju]; durumagi [Mantel Korea]; earbands [pakaian]; fedoras; flat balet
[sepatu flat]; footmuffs, tidak dipanaskan dengan listrik; foulards [artikel pakaian]; gabardin; gabardines [pakaian]; gamis;
garter pengantin; gaucho; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun
jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring
pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun tenis; gaun
untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaun wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gaya pakaian
luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; gussets [bagian dari
pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat
[bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian];
gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hak untuk sepatu; hakama [rok lipit untuk
kimono formal]; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; haneri [dasi yang bisa dilepas
untuk kimono]; haori [mantel pendek untuk kimono]; haori-himo [pengencang tali untuk haori]; headwear rekreasi; helm liner
[hiasan kepala]; hidup [kimono penuh-panjang]; hiyori-geta [bakiak kayu rendah]; hoodies; ikat pergelangan tangan; ikat
pinggang; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian];
ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; ikatan bolo; ikatan bolo dengan ujung logam mulia; jaket; jaket
[pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung;
jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket
dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket
kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek;
jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket
pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket
safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca;
jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket, gaun tanpa
lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan
kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi  sepak bola; jaket, sepatu bot dan rompi untuk
memancing; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit; jas
luar; jas mandi; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas pria; jas serikat; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan air
untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jeans biru; jeogori [pakaian dasar dasar
dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang];
jilbab; jubah; jubah bulu; jubah bulu tiruan; jubah hujan; jubah mandi; jubah paduan suara; jubah pembaptisan; jubah penata
rambut; jubah sampo; jubah untuk digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur; juban [kaus untuk kimono]; jumper yoga;
jumpsuit; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kain luaran; kain oto untuk anak-anak; kain oto untuk pengunjung
dewasa; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kamisol;
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kancing untuk sepatu bola; kantong untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki
panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain
untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria;
kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos
singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja
yang menyerap keringat; kapten; karet [alas kaki]; katok; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki;
kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan
stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan kaki;
kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus
kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus
lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kaus sepak bola; kaus tanpa lengan; kaus
tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kebaya batik (pakaian); kelengkapan logam
untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka;
kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing;
kemeja kasual; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga
kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai
dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kemko; kepala
membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas; kerah untuk gaun; kerudung; kerudung [pakaian];
ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi
[pakaian]; korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam;
koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum Halloween; kostum Halloween dan topeng
yang dijual berhubungan dengannya; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang; kostum renang dilengkapi dengan bra cup;
kostum tari; kostum teater; kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk
digunakan dalam permainan peran; kotak kaki; kotak saku; kuk baju; kurta (pakaian); kutang wanita; lacak jaket; lapisan dalam
sepatu bot salju; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging
[penghangat kaki]; legging bersalin; legging capri; legging menjadi celana panjang; legging pelangsing anti-selulit; lidah atau
tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; linen tubuh [garmen]; lingerie; lingerie bersalin; lis
pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; mackintosh;
magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mankini; manset;
manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel
[pakaian]; mantel berat; mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu; mantel denim; mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit
domba; mantel laboratorium; mantel militer; mantel musim dingin; mantel olahraga; mantel pagi; mantel panjang; mantel
pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol;
mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah
musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri
campuran atau bergulat; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; menjalankan jas; miters [topi];
mokasin; monokini; muffler [syal leher]; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki [jubah tidur Jepang]; nuisette; obi [band selempang
untuk kimono]; obiage [bustle holder bands for obi]; obiage-shin [kesibukan obi-simpul]; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan
dari kertas; oto sepakbola; oto, berlengan, bukan dari kertas; oto, bukan dari kain atau kertas; oto, bukan dari kertas; overall;
overall bib; overall bib untuk berburu; overall kerja; overall perawat; overshirts; overtrouser; pakaian; pakaian (jaket)
memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu; pakaian atletik; pakaian basah untuk
berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air;
pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian
bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk
bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]);
pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam
kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria;
pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi;
pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk
olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit;
pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal;
pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir;
pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian
khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi;
pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen;
pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak
perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis
kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian
mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga;
pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki;
pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar;
pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun
rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian
renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk
pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur
salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet;
pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian
tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun;
pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk
digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi;
pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki;
pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk
berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk
olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk
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senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di
tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket,
jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall),
piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki,
pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian
renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan
windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian
yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas
celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup
kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau
neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian
dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-
shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paku golf; pantalon;
para penyeberang memancing; paramentos [pakaian]; parcu; parka; pelaut; pelerine; pelindung kaki; pelindung kaki (celana);
pelindung matahari [headwear]; pelindung ruam termal; pelindung ruam termal untuk aerobik aqua; pelindung tumit untuk
sepatu; pelisses; pengantin pengantin wanita; penghangat kaki  (pakaian); penghangat leher; penghangat lengan [pakaian];
penghangat lutut [pakaian]; penghangat tangan [sarung tangan tanpa jari]; penghangat tubuh; penghangatan untuk kaki;
pengikat kaus kaki; penguat untuk sepatu; penjaga ruam; penjaga ruam untuk berselancar; penjaga ruam untuk olahraga air;
penjaga ruam untuk perlindungan sinar matahari; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup
kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup
sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari
alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis; penutup untuk tabi; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan
medis atau sanitasi; penyangga kayu untuk bakiak gaya Jepang; penyangga pakaian; peralatan cuaca busuk; perangkat non-
tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk
booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot;
perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya Jepang;
perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk
anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; plimsolls; pompa [alas kaki]; ponco; ponco
hujan; pullover berkerudung; pullover bulu; pullover dari bulu domba; puncak jogging; puncak pemanasan; puncak tabung;
puncak topi; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte; rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola
Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok
[pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok
tenis; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit;
rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan angin; ruan; sabuk;
sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk untuk pria;
sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari
kulit imitasi; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal; sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu
pantai; sandal dansa; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal
kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai;
sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal
untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung tangan; sarung tangan
[pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif
yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan kamuflase; sarung
tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian;
sarung tangan militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda;
sarung tangan ski; sarung tangan snowboard; sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun
rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor;
sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selempang; selempang untuk dipakai; selendang
[pakaian]; selendang sebagai pakaian; selendang untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal; sendal flip-flop; sepatu;
sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu
atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan;
sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu
boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk
industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis
dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk
memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu
bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot
wellington [wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat;
sepatu bot yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa;
sepatu dansa ballroom; sepatu dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan
tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas
kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk
stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging;
sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas
digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu
kulit domba; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu
luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat
tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin
wanita; sepatu perawatan; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju;
sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres;
sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan
lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota;
sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita;
sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang
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memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang terbuat dari kulit asli; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga;
seragam; seragam aikido; seragam atletik; seragam baseball; seragam judo; seragam karate; seragam olahraga; seragam
perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri; seragam taekwondo; seragam untuk olahraga tempur; seragam-seragam
hotel; serape; set pendek [pakaian]; setelan angin; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk
wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan ketel; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang
longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan; setelan rok; setelan untuk aktifitas luar ruangan musim dingin; setelan
untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk olah raga; setengah boot; shift [pakaian]; shortalls; singlet; singlet
olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sisipan tumit; skort denim; slip  pakaian dalam; slip ukuran penuh;
slipovers; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik
timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya
Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; sorban; sriwal (pakaian); steel-capped shoes;
stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking tubuh; stola; stola bulu tiruan; suge-gasa [topi topi];
sundresses; sunsuits; suspender [bretel]; suspender kaus kaki; suspender militer; suspender stocking; sweatbands;
sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan
jilbab; syal dari bulu; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko;
syal wol; syal yang melingkar di leher; tabard; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali kaki
untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali pengikat untuk bakiak kayu gaya Jepang; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian];
tams; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tank top untuk olahraga; tankinis; tapak alas kaki dijual sebagai
komponen alas kaki; tas boot snowboard; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu
golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus diadaptasi untuk sepatu
sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas khusus disesuaikan
untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak
bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; terompah; thobes [jubah tradisional]; tips untuk alas kaki; togas; topi;
topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi dan peci;
topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil; topi kertas
[pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga;
topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan;
topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk
bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; trainer (alas kaki);
tubuh [pakaian]; tubuh kayu untuk bakiak gaya Jepang; tukang cukur smock; tuksedo; tumit timbul dari karet atau dari bahan
plastik; tunik; tuques; turban; turtleneck; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit;
tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu,
topi, topi memuncak, dan topi rajutan; tutus; twinset; unitard; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot yang terbuat dari
bahan wol felt]; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala); visor menjadi headwear; waraji [Alas kaki Jepang terbuat dari
jerami]; wimples; wimples (pakaian); zori [sandal gaya Jepang]===
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urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi bisnis program
imbalan kerja tentang jasa hukum; Administrasi bisnis, fungsi kantor; Administrasi dan manajemen usaha; Administrasi kantor;
Administrasi komersial; Administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain; Administrasi online dan
pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema voucher hadiah; Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil;
Administrasi program keuntungan atau kompensasi untuk anggota; Administrasi program loyalitas untuk mempromosikan
kepemilikan liburan; Administrasi program penghargaan insentif melalui penerbitan dan pemrosesan poin loyalitas dan
penghargaan untuk pembelian barang atau jasa perusahaan; Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan
promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan; Administrasi skema insentif dan loyalitas untuk anggota; Administrasi untuk
mengoperasikan komputer server; Administrasi untuk mengoperasikan komputer, sistem komputer dan peralatan yang dapat
dikendalikan komputer; Administrasi untuk peralatan yang beroperasi untuk akses Internet; Administrasi urusan bisnis
waralaba; Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen
penjualan; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Akuntansi; Iklan termasuk
distribusi bahan iklan; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin
atau metode pemberian diskon hak istimewa; Jasa akunting; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang
dan jasa; Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Menyediakan informasi bisnis; Penyewaan peralatan
untuk periklanan; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen atau agen penjualan
pesanan melalui surat; agen kerja terkait dengan pembayaran barang; agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi
penjualan, serta pengajaran dan saran untuk iklan dan promosi penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan
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sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen
perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan
jasa di internet; agen untuk penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan
atau layanan produk; analisa dan pengajaran manajemen; analisa manajemen atau pemberian nasehat tentang manajemen;
analisis dan penelitian pasar; beriklan di Internet untuk orang lain; iklan; jasa agen periklanan; jasa perantara bisnis untuk
menjual dan membeli barang dan jasa; layanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran kartu kredit; layanan agen
produk, layanan dan perusahaan di internet; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan program
kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan kalkulator
elektronik untuk pihak lain; layanan perdagangan elektronik; memberikan informasi komersial kepada konsumen;
mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web
Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer global; mempromosikan penjualan barang dan
jasa orang lain dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; menyediakan dan menyewakan ruang
iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam
bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi
penjualan; menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penerbitan, manajemen,
kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan informasi tentang
penggunaan kartu poin; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Analisis manajemen bisnis atau
konsultasi bisnis; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis di bidang keamanan dunia maya; Analisis manajemen
bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan keamanan dunia maya dan keamanan Internet; Audit laporan keuangan;
Audit pembukuan; Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Counter untuk penjualan es krim; DEPARTMENT
STORE; Distribusi dan penyebaran materi iklan; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Iklan dan promosi kosmetik;
Iklan melalui media elektronik; Iklan secara online; Iklan secara online pada suatu jaringan komputer; Iklan
secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan; Iklan, termasuk manajemen, operasi,
organisasi, dan pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Jasa pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari situs barang
dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pialang penjualan barang; Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi
komersial on-line; Layanan perantara bisnis; Pengadaan jasa untuk pihak lain; Program loyalitas dan insentif pelanggan;
administrasi bisnis; informasi bisnis; jajak pendapat; jasa saran untuk manajemen bisnis; konsultasi manajemen bisnis;
konsultasi organisasi bisnis; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan iklan, pemasaran dan promosi;
layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pengumpulan data riset pasar; layanan ritel menampilkan program insentif
bonus untuk pelanggan; manajemen bisnis; memberikan informasi bisnis dan pemasaran; mengatur kontrak, untuk orang lain,
untuk pembelian dan penjualan barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk penyediaan layanan; organisasi,
manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pengumpulan dan analisa data dan statistik riset pasar;
penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyewaan ruang iklan; promosi barang dan jasa pihak lain melalui internet;
proses administrasi pesanan pembelian; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa; Informasi
komersil dan saran untuk konsumen; Informasi niaga; Invoicing perpajakan; Jasa administrasi bisnis dan pengelolaan akun;
Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa
penjualan eceran dan grosir, jasa penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa agen penjualan tiket; Jasa agen
penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang
menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa akuntan; Jasa akuntan publik; Jasa akuntansi; Jasa akuntansi biaya sekolah;
Jasa audit akuntansi; Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa eceran atau grosiran untuk
kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut, lilin rambut, minyak rambut,
semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam bentum semprotan, losion wajah
kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim tangan, parfum cair, dan parfum
dalam bentuk padat; Jasa eceran atau grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian,
buluh penyebar pengharum udara, sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet
wewangian, wewangian untuk mobil, dan sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran atau grosiran untuk sabun dan
deterjen, dan sabun badan; Jasa eceran hypermarket; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan
perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik,
sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan
perawatan gigi,
sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik,
pisau cukur, sikat gigi,
sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat
porselin, kristal dan tembikar,
alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer,
peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim
atau mereproduksi suara atau gambar,
pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis
dan kronometrik, kertas, karton dan
barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk
menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk
di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain,
perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan
minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan atau tidak beralkohol, bir; Jasa
ekspor - impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa grosir di bidang kosmetik; Jasa
grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa informasi iklan dan komersial; jasa iklan dan promosi;
produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel
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yang direkam; penjualan eceran (retail)  dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran (retail)  program komputer, direkam;
penjualan eceran (retail)  rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program perangkat
lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail)  file gambar yang dapat diunduh; penjualan eceran
(retail)  publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program komputer multimedia interaktif; penjualan
eceran (retail)  perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; jasa pemasaran; jasa agen
iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak aplikasi
komputer; penjualan eceran (retail)  program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi, pemberian nasehat dan
konsultasi berkaitan dengan administrasi bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan
pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan ritel; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Jasa kios
makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa klerikal (administrasi) untuk mengambil pesanan penjualan; Jasa
konsultasi bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan
suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa konsultasi bisnis yang berhubungan dengan sistem mutu
manajemen; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa konsultasi
usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan agen penjualan pengontrol
pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan agen penjualan
untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk keperluan medis,
alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang
portabel; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk
pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan
perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa
manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis,
departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan,
gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh
kontraktor yang sama (developments); Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa
pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga,
peralatan  dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan
[cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk
badan dan kecantikan; Jasa pengadaaan kerjasama, untuk kepentingan pembeli, dari berbagai barang; Jasa pengadaan
kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan dan siap
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-
barang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs
web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain,
dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui pemesanan surat; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet
distributor; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet ritel;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari situs barang
dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang
[tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-
barang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan minuman,
katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang dagangan dalam
jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis
kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis
perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh
toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau remote control media elektronik dan
melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari
berbagai barang (tidak termasuk transportasi dari padanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari toko retail, toko grosir, melalui mesin penjual otomatis, dengan pemesanan surat atau
melalui media telekomunikasi, dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global dan melalui jaringan
belanja televisi; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko grosir;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan
perawatan kesehatan, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui
website; Jasa pengadaan untuk orang lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; Jasa pengorganisasian dan
administrasi yang berkaitan dengan penyediaan manfaat untuk pelanggan setia dan pelanggan yang sering melakukan
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untuk pelanggan yang sering terbang (frequent flyer); Jasa penjualan; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara
online; Jasa penjualan kain; Jasa penyewaan mesin penjual otomatis; Jasa perantara komersial untuk mesin dan
perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa periklanan
barang secara sambung langsung (online); Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi
pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran,
pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran
komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa pialang penjualan barang; Jasa pialang untuk mesin-mesin dan peralatan
telekomunikasi; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan
kosmetik; Jasa sekretaris virtual pada perusahaan; Jasa toko; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik
(e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok,
korek api, alat penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok
elektronik; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan
rumah tangga; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang
menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian,
penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa
toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio,
video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko
retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer,
rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan
instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika;
Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat
wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin;
Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan
penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam
hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data konsumen, demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan
dan promosi; Jasa-jasa pemberian nasehat, konsultasi, dan informasi bisnis-bisnis; Jasa-jasa penjualan retail jam tangan dan
instrumen horologis; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan layanan jual beli tentang akar rumput; Jasa-jasa toko penjualan
eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Kompilasi dan penyediaan dari
direktori informasi komersial on-line; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultasi bisnis yang berkaitan dengan administrasi
teknologi informasi; Konsultasi manajemen bisnis di bidang perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis
perusahaan dan personalia; Konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; Konsultasi manajemen personalia; Konsultasi
manajemen personalia dan ketenagakerjaan; Konsultasi manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam
segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika,
telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran,
energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan, asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan,
pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek,
pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan, perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi
manajemen dan teknologi informasi; Layanan administrasi untuk rujukan medis; Layanan administratif manajemen hotel;
Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen penjualan untuk engsel pintu dari logam; Layanan agen
penjualan untuk engsel pintu non-logam; Layanan agen penjualan untuk selempang jendela dari logam; Layanan agen
penjualan untuk selempang jendela non-logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan kosmetik; Layanan agen penjualan yang menampilkan
tempat dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan agen
periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang
yang peduli dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan bantuan bisnis yaitu
manajemen hubungan pelanggan; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang
menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan bisnis/usaha yang
berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke
pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut menyediakan manajemen daya,
pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi
penjualan); Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan fungsi kantor dan penyediaan informasi
yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel
perangkat keras logam; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil baru
dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait; Layanan
iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi
mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang
dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan
informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data

Halaman 964 dari 1015



komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan konsultasi  untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi manajemen bisnis; Layanan
konsultasi manajemen bisnis lainnya; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan lisensi musik,
yaitu, administrasi komersial dari lisensi musik lainnya; Layanan manajemen basis data yang bersifat penyediaan layanan
pemantauan konten media online bagi orang lain- yaitu- menggunakan perangkat lunak komputer untuk memantau dan
mengevaluasi audio- audiovisual- dan multimedia pihak ketiga lainnya- termasuk- musik- gambar- dan video; Layanan
manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan
manajemen risiko bisnis; Layanan manajemen sumber daya manusia; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi;
Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan pelelangan; Layanan pemasaran
dan promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pemasaran, periklanan
dan promosi; Layanan pemrosesan kantor; Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-
barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau
melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui program televisi; Layanan penjualan
eceran bubuk boba; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Layanan penjualan eceran bubuk
minuman; Layanan penjualan eceran sirup; Layanan penjualan eceran sirup untuk kuliner; Layanan penjualan eceran sirup
untuk minuman; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut,
sabun dan deterjen secara eceran atau grosir; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan penyedia
informasi komersial melalui internet; Layanan penyedia informasi secara daring termasik informasi terkait dengan pedagang
yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat
perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis; Layanan perantara bisnis dalam sifat memfasilitasi pertukaran dan
penjualan layanan dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan
ritel department store; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil;
Layanan sewa dan penjualan ruang iklan; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko
grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko grosir
yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan
toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
pemanggang; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan
memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun;
Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner
untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan
toko ritel menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela non-logam;
Layanan toko ritel menu utama teh; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang menampilan
pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video pra - rekaman yang dapat diunduh;
Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan
toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko
ritel untuk engsel pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan

Halaman 965 dari 1015



suara atau pesan internet; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam;
Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak
esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan file gambar yang dapat
diunduh; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan kaus kaki;
Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan
perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel
yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan pemanggang;
Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang
menampilkan perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel; Layanan toko ritel yang menampilkan sabuk kulit [pakaian];
Layanan toko ritel yang menampilkan t-shirt; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko ritel
yang menampilkan tempelan (patch) kain hias; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi;
Layanan toko ritel yang menampilkan tongkat untuk penggemar dan untuk hiburan sebagai barang baru; Layanan toko ritel
yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan
rumah tangga; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari
konsultan kesehatan; Manajemen bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori
pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang mendukung
pemanfaatan jaringan komputer global; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang hotel, resort, resort kondominium,
penyewaan apartemen untuk liburan, penyewaan rumah untuk liburan, pengembangan konsep timeshare, dan pertukaran
dengan konsep timeshare; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan
apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan
penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman
untuk orang lain; Manajemen bisnis dari hak komersil dalam atau yang berhubungan dengan turnamen golf dan media;
Manajemen bisnis fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan restoran; Manajemen bisnis toko serba ada;
Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan
panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan susunan rak; Manajemen dari kepribadian olah raga dan pemain golf
profesional; Manajemen data; Manajemen file terkomputerisasi; Manajemen organisasi dan administrasi bisnis; Manajemen
perizinan barang dan jasa pihak lain (manajemen bisnis); Manajemen perusahaan ritel untuk orang lain; Manajemen promosi
untuk tokoh olah raga; Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi dengan pemasaran; Manajemen usaha dan operasi pusat
data; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan
dengan data pasar ekonomi; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Memfasilitasi pertukaran dan penjualan produk dan jasa melalui
komputer dan jaringan komunikasi; Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan ritel pusat
perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips kuku, kertas transfer untuk
nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel
kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat
kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata buatan,
sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Mengumpulkan informasi bisnis; Mengumpulkan informasi komersial;
Mengumpulkan informasi personil; Mengumpulkan informasi untuk bisnis; Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet,
jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi, berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan;
Menyediakan peringkat pengguna untuk keperluan perdagangan atau periklanan; Menyediakan portal situs web internet yang
menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyediakan ruang iklan di situs web; Menyediakan/memberikan
layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer,
pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis; Menyewekan mesin atau peralatan
untuk kantor; Nasehat bisnis dan manajemen bisnis atas program yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis;
Organisasi bisnis kantor; Organisasi dan manajemen program insentif dan promosi penjualan; Organisasi peragaan busana
untuk keperluan promosi dan periklanan; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi;
Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembelian dan Penjualan Nikel; Pemberian saran yang berkaitan dengan
manajemen personalia; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan; Pemotongan pajak; Pemrosesan pesanan secara
elektronik untuk orang lain; Penelitian perniagaan dan pemasaran madu; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian mata
uang virtual yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk promosi barang dan jasa; Penerbitan, manajemen dan
penyelesaian poin dan mata uang virtual untuk promosi barang dan jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin
untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan penjualan hewan ternak; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan
penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengaturan
dan pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengaturan distribusi literatur iklan
sebagai respons terhadap permintaan telepon; Pengaturan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik;
Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Pengelolaan arsip perniagaan; Pengelolaan arsip
perpajakan; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan proyek bisnis;
Pengembangan konsep periklanan; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar
sukarela di bidang manajemen strategis; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer; Pengiklanan di surat kabar;
Pengiklanan penjualan melalui pasar; Pengiklanan penjualan melalui pos; Pengorganisasian, pengawasan dan administrasi
usaha dari penjualan dan skema insentif promosi, skema kartu loyalitas, skema dan program insentif, program pengharagaan,
skema poin untuk penebusan terhadap barang dan jasa; Pengorganisasian, pengoperasian dan supervisi bisnis mata uang
virtual; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan barang secara online atau offline, baik
retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau teknologi; Penjualan deterjen, perekat dan preparat kimia untuk
menstabilkan tanah; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging (butcher s shop); Penjualan eceran, grosir,
penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh
elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan
penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak,
yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam,
permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi,
telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma,
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tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram
kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD),
cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam,
penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable,
amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma,
proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan
periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB,
kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman,
tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi
kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti
semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten,
kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan
melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa
pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan,
kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian,
yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut,
pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot
dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan,
perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur
(terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan
(dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper
bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk
berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan,
peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan
berbagai macam cara; Penjualan grosir barang-barang; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata,
aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, sepatu, topi, kaus kaki,
pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan
ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung
dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual beli ritel online yang menawarkan wewangian, barang
yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan,
instrumen arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan promosional, terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan
pUblisitas, pengumpulan pcndapat, studi pasar.; Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyebaran bahan untuk iklan; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan
komunikasi on-line di internet; Penyediaan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk anak;
Penyediaan informasi  di bidang manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi  di bidang
manajemen strategis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi di bidang manajemen proyek yang di
tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui
jaringan komputer; Penyediaan informasi komersil; Penyediaan informasi konsumen melalui jaringan komputer global;
Penyediaan informasi mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi pasar
konsumen berkaitan dengan penjualan buku secara daring; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global;
Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor;
Penyediaan jasa layanan informasi publisitas; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang
sistem penentuan posisi global; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung  sehubungan dengan pakaian, tutup
kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik],
kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label
untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala
dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik],
kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label
untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi
lainnya yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi
yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk
telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam
tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
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nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan pasar on-
line untuk pembeli dan penjual barang dan jasa yang mana untuk melayani sebagai perantara komersial dan promotor
penjualan untuk penjual dan pembeli pihak ketiga barang dan jasa, seperti, kendaraan darat.; Penyediaan ruang iklan untuk
barang dan jasa di website; Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyewaan materi periklanan;
Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet);
Penyewaan papan iklan; Penyewaan peralatan untuk periklanan; Penyewaan ruang iklan di situs web; Peragaan barang;
Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk; Perdagangan besar kosmetik; Perencanaan dan pelaksanaan pameran
dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk
manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan
layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan
bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Persiapan dan penyajian tayangan audio visual untuk tujuan periklanan yaitu
memproduksi rekaman audio visual promosi; Persiapan penilaian pajak [akuntansi]; Produksi film iklan dalam bentuk
videotape/rekaman video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan
komunikasi; Promosi penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi penjualan untuk
bisnis bebas bea; Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui
internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi
(toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang
tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam
dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis,
peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital
telekomunikasi; Retail store services featuring shoes; Saran manajemen pemasaran; Sewa mesin penjual otomatis;
Supermarket bahan bangunan; TOKO SERBA ADA; Toko Barang Pecah belah; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir
Elektronik; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko barang-barang seni; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko
boneka; Toko eceran aluminium; Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual
perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran yang menjual produk susu; Toko jam tangan; Toko jamu (herbal); Toko
kue; Toko makanan online; Toko menjual bakso goreng matang; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko
minuman panas dan dingin; Toko olahraga; Toko parfum; Toko perabotan; Toko yang melayani penjualan mesin; Toko yang
menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; Toko-toko Grosir
Elektronik; Wholesale store services featuring shoes; administrasi bisnis dan layanan konsultasi bisnis; administrasi bisnis
hotel; administrasi bisnis perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; administrasi bisnis perusahaan real estat;
administrasi bisnis program dan layanan penggantian farmasi; administrasi bisnis program dan layanan penggantian obat;
administrasi bisnis program penggantian pasien; administrasi bisnis; fungsi kantor; jasa pengadaan kerjasama, untuk
keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; jasa periklanan; manajemen bisnis; menyediakan dan
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; administrasi dan manajemen hibah penelitian;
administrasi dan penyelenggaraan bisnis pusat perbelanjaan di situs web; administrasi dan penyelenggaraan pusat
perbelanjaan; administrasi franchise (waralaba); administrasi iklan; administrasi klaim di bidang kompensasi pengangguran;
administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi
orang lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan
kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas
pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif
penjualan dan promosi, program insentif promosi penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi
loyalitas pelanggan dan skema insentif; administrasi penggajian bisnis untuk orang lain; administrasi program diskon untuk
memungkinkan peserta memperoleh diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu keanggotaan diskon; administrasi
program diskon yang memungkinkan peserta untuk mendapatkan diskon pada jasa pengiriman melalui penggunaan kartu
keanggotaan diskon; administrasi program frequent flyer; administrasi program frequent flyer yang memungkinkan anggota
menukarkan miles untuk poin atau penghargaan yang ditawarkan oleh program loyalitas lainnya; administrasi program
imbalan kerja; administrasi program imbalan kesetiaan; administrasi program imbalan loyalitas yang melibatkan pertukaran
cap; administrasi program insentif promosi penjualan; administrasi program loyalitas konsumen; administrasi program loyalitas
konsumen untuk mempromosikan layanan restoran dan layanan ritel orang lain; administrasi program loyalitas pelanggan;
administrasi program loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; administrasi program loyalti konsumen yang menyediakan
konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi program pemberian insentif untuk mempromosikan
penjualan barang dan jasa orang lain; administrasi program pensiun karyawan; administrasi program pertukaran budaya dan
pendidikan; administrasi program tunjangan karyawan mengenai keanggotaan klub kebugaran; administrasi program
tunjangan kesejahteraan karyawan; administrasi pusat data dalam bidang data besar (big data); administrasi rekening
tabungan; administrasi rencana penyedia yang disukai; administrasi rencana perawatan kesehatan prabayar; administrasi
sewa guna real estat dalam bentuk mengatur perjanjian sewa guna dan sewa untuk real estat; administrasi skema insentif
penjualan dan promosi; administrasi skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan;
administrasi skema loyalitas dan insentif; administrasi urusan bisnis; administrasi urusan bisnis waralaba; administrasi usaha;
administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; administrasi, penagihan, dan rekonsiliasi akun atas
nama orang lain; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen informasi komersial; agen
pemesanan teater [manajemen bisnis artis pertunjukan]; agen untuk kontrak pengadaan (untuk pihak lain) untuk penjualan
dari barang melalui telefon seluler dan internet; akuntansi; akuntansi administrasi; akuntansi biaya; akuntansi forensik;
akuntansi manajemen biaya; analisa dan pengajaran manajemen; analisa informasi bisnis; analisa manajemen atau
pemberian nasehat tentang manajemen; analisis dan studi atas informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini)
para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi per-iklanan; analisis informasi bisnis yang tidak
berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; analisis manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis dan
konsultasi bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi pembayaran dan data
bisnis lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; bantuan administrasi dalam
menanggapi panggilan untuk tender; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; bantuan manajemen bisnis; bantuan
manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian fasilitas

Halaman 968 dari 1015



pelabuhan untuk orang lain; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis di bidang
waralaba; bantuan manajemen bisnis untuk pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis untuk pengoperasian toko
ritel; bantuan manajemen bisnis untuk perusahaan industri atau komersial; bantuan manajemen industri; bantuan manajemen
komersial; bantuan manajemen komersial atau industri; bantuan manajemen personalia; bantuan manajemen perusahaan;
beriklan di Internet untuk orang lain; beriklan di kios elektronik; beriklan di majalah, brosur, dan koran; bisnis dan manajemen;
copywriting iklan; demonstrasi penjualan untuk orang lain; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan;
desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; diagnosis dan pembinaan strategi administrasi antar perusahaan induk;
distribusi bahan periklanan; distribusi dan penyebaran materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi
iklan; distribusi iklan dan pengumuman komersial; distribusi masalah periklanan; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus,
materi cetak, sampel]; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi
pengumuman iklan; distribusi produk untuk tujuan periklanan; distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan;
distribusi prospektus untuk keperluan periklanan; distribusi selebaran iklan; distribusi selebaran iklan untuk orang lain;
distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk keperluan
periklanan; file sentral dan manajemen file bisnis terkomputerisasi; fungsi kantor; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni
untuk tujuan komersial atau iklan; grosir online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; iklan billboard elektronik; iklan
bioskop; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan daring pada internet dan sistem jaringan
komputer global lainnya; iklan di bidang pariwisata dan perjalanan; iklan film; iklan komersial; iklan komersial perusahaan;
iklan komersial radio; iklan majalah; iklan online; iklan online pada jaringan komputer; iklan papan reklame; iklan pengalaman,
acara dan secara langsung; iklan radio; iklan radio dan televisi; iklan real estat; iklan real estat komersial; iklan real estat
komersial atau perumahan; iklan real estat perumahan; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain
melalui internet; iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan situs web bisnis; iklan sponsor; iklan
untuk keperluan rekrutmen; iklan untuk perekrutan personil; iklan yang berkaitan dengan layanan transportasi dan pengiriman;
iklan, pemasaran dan konsultasi konsultasi, layanan konsultasi dan bantuan; iklan, promosi, dan layanan hubungan
masyarakat; iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi bisnis; informasi bisnis dan layanan penelitian; informasi bisnis
dan layanan penelitian berbantuan komputer; informasi bisnis dan layanan penilaian; informasi dan konsultasi manajemen
bisnis; informasi dan pertanyaan bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen terkait dengan diet [tempat
konsultasi konsumen]; informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan
informasi lainnya; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi
bisnis yang disediakan secara online atau melalui Internet; input dan kompilasi informasi ke dalam basis data komputer; input,
kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa
administrasi bisnis di bidang transportasi; jasa administrasi dan manajemen bisnis sehubungan dengan program sponsor; jasa
administrasi kantor; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa agen bakat dalam sifat manajemen bisnis artis
yang tampil; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman pertunjukan);
jasa akuntansi untuk merger dan akuisisi; jasa akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa akuntansi yang
berkaitan dengan piutang dagang; jasa bantuan bisnis sehubungan dengan pengumpulan dan penyewaan daftar alamat; jasa
bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa bisnis dan periklanan; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk
grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa
distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk
segar; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa grosir dan eceran; jasa iklan dan promosi; jasa iklan ritel yaitu
penyebaran masalah iklan untuk pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik daring; jasa iklan suara; jasa informasi
bisnis; jasa informasi bisnis yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; jasa
informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer; jasa
informasi statistik untuk tujuan bisnis; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam kaitannya dengan kosmetik; jasa klub
pelanggan dan jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan; jasa klub pelanggan, untuk
keperluan komersial, promosi dan/atau iklan; jasa konsultasi dan informasi mengenai pembukuan untuk anak perusahaan dan
perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan rutin dari perusahaan induk; jasa konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan
akuntansi; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi manajemen bisnis yang disediakan melalui Internet; jasa konsultasi
usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan
penyelenggaraan di bidang program penghargaan loyalitas; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis,
manajemen bisnis dan pemasaran; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa
loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial/ promosi
dan / atau iklan yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; jasa manajemen bisnis
atau konsultasi atau nilai tambah terkait perdagangan business-to-business (B2B); jasa manajemen bisnis atau konsultasi
atau nilai tambah terkait perdagangan online-to-offline (O2O) dan business-to-customers (B2C); jasa manajemen bisnis di
bidang pendidikan; jasa manajemen bisnis terkait parkir mobil; jasa manajemen bisnis, yaitu, pengelolaan dan pengoperasian
hotel, restoran, bar, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung apartemen untuk pihak lain; jasa
manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa manajemen database terkomputerisasi; jasa menjual bersama-sama,
untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari bermacam-macam barang, yang memungkinkan pelanggan untuk
melihat dengan baik dan membeli barang-barang tersebut melalui situs web internet barang dagangan secara umum dan toko
grosir; jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa outsourcing di bidang manajemen
hubungan pelanggan; jasa pelelangan; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan
komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain; jasa pengadaan kerjasama, untuk
keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; jasa pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barang-
barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli
barang-barang tersebut di outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan toko serba ada; jasa penjualan dan promosi serta
pemasaran; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan ikan; jasa penjualan produk baja ringan; jasa penyediaan portal online
berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam
bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk,
semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa
perantara komersial untuk kosmetik; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan
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menyediakan evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa
periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa
periklanan dan publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita komersial pihak
ketiga melalui media cetak, audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan email; jasa periklanan media sosial; jasa
periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan video; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa
periklanan yang disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi,
nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa periklanan, yaitu, manajemen
kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa periklanan, yaitu,
penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan
untuk orang lain; jasa produksi iklan; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; jasa retail sehubungan
dengan penjualan kertas, karton, barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat tulis kantor
atau keperluan rumah tangga, bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur), bahan
instruksional dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail sehubungan
dengan penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis
mata, rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan
kulit imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas perjalanan, payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan,
cambuk, tali kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat,
kotak wadah kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan pembakar parfum,
semprotan parfum, alat penguap parfum, bedak padat, paf bedak, tegakan kuas cukur, kuas cukur, kotak sabun, dispenser
sabun, tempat sabun, mangkuk sup, tempat spons, tegakan untuk kuas cukur, sikat gigi, sikat gigi elektrik; jasa retail
sehubungan dengan penjualan sediaan pemutihan dan bahan lain untuk penggunaan penatu, sediaan pembersihan,
pengilapan, penggosokan, dan pengampelasan, sabun; jasa retail sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens,
kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik, kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata,
bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias, bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias,
maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa
ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol; jasa ritel, jasa ritel online, jasa
grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis,
kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat
terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk
menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit
uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas,
kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api,
amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata
setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan
arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci,
medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan
kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk
alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan
kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk
seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-
huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan,
buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain
yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis, katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian,
arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah, voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat
tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon],
tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak, catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus,
penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] , stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor
(kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu
pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik
yang belum diproses, komposisi bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri,
zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta
lain, kompos, pupuk kandang, pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak,
bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar
alam mentah, logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik
tidak mengandung obat dan sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan
pemutih dan zat lain untuk penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok,
sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan,
sabun, anti keringat (pembersih badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim,
pasta gigi, deodoran, sediaan penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut,
sediaan perawatan tangan, sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan
menghilangkan cat kuku, cat kuku, sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk
menyegarkan napas [tidak mengandung obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu,
sediaan mandi pancuran, produk perawatan kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali
untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah
perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk
perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat
lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal
komputer, program komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital
versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan
permainan komputer  interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya
listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu
bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan,
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program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata
(eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang,
pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca
mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer
grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick
untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa
untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket
penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori,
penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam
dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan
navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon,
kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata  (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa saran untuk
manajemen bisnis; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang
konsumen pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas
virtual/maya; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-
shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko
retail secara online yang menampilkan headset realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan
media digital; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya
audiovisual, film, dan pertunjukkan televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko untuk penjualan alat dapur; jasa toko untuk
penjualan alat make up; jasa toko untuk penjualan hadiah pesta pernikahan; jasa toko untuk penjualan hadiah ulang tahun;
jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa waralaba, yaitu menawarkan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian hotel, restoran, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung apartemen; jasa
yang berkaitan dengan analisis data usaha  dalam transaksi konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa administrasi bisnis;
jasa-jasa administrasi program loyalitas pelanggan yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa,
diskon pengiriman, percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; jasa-jasa analisis dan studi
informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian
pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-
perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet,
dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian
dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan
(playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya
perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-jasa penyediaan media dibidang periklanan dan pemasaran
satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media untuk periklanan pemasaran secara
langsung; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara
metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan
pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain
secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; jasa-jasa promosi penjualan,
ialah mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa atas berbagai macam industri-industri melalui penyaluran bahan-bahan
promosi dan memberikan nasehat promosi penjualan; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian,
tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian,
alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang
disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-
tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas
kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel, yakni, administrasi
program diskon untuk memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon jasa pengiriman melalui penggunaan diskon program
keanggotaan dan program pengiriman tingkat variabel; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan make-up; jasa-
jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan sabun mandi; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-
tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas
kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan bisnis dan periklanan;
jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola,
menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan
kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk orang lain;
jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya,
menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; keagenan atau pialang untuk kontrak
penjualan produk terkait dengan energi; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan
manajemen bisnis; keypunching [fungsi kantor]; klan radio; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan televisi; Iklan
yang dipasang di luar ruangan; Jasa perdagangan; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online;
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Manajemen Usaha; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); administrasi program loyalti
konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi usaha; jasa
pemasaran; jasa periklanan; layanan agen informasi komersial; layanan pemrosesan data online; pencarian data dalam
komputer untuk pihak lain; pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain);
pengoptimalan lalu lintas situs web; pengumpulan informasi melalui database komputer; penulisan teks publisitas; penyebaran
bahan iklan; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan ruang iklan;
promosi penjualan (untuk orang lain); publikasi naskah publisitas/iklan; publikasi teks publikas; kompilasi dan analisis data dan
informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; kompilasi dan pembayaran poin dengan hak istimewa untuk
mempromosikan barang dan jasa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; kompilasi dan/atau penggunaan
model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data
atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk
mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke
perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep
bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu
konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi
dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma
atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi;
kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial,
purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek
tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya  interaksi dari manusia ke
manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data untuk database online yang berisi daftar rahasia
(informasi), yaitu daftar dan jadwal di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi iklan untuk
digunakan sebagai halaman web di Internet; kompilasi informasi hukum; kompilasi informasi ilmiah; kompilasi informasi ilmiah
ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ke dalam basis data komputer, termasuk di bidang kendaraan, bagian
kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi informasi ke dalam register yang terkomputerisasi; kompilasi informasi
lingkungan; kompilasi informasi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ornitologis; kompilasi informasi
ornitologis ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi perusahaan; kompilasi informasi perusahaan ke dalam basis
data komputer; kompilasi informasi statistik; kompilasi informasi toksikologis; kompilasi informasi toksikologis ke dalam basis
data komputer; kompilasi informasi yang berkaitan dengan burung; kompilasi informasi yang berkaitan dengan kondisi
lingkungan; kompilasi informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi
yang berkaitan dengan sistem informasi; kompilasi informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; kompilasi model
statistik untuk penyediaan informasi dinamika pasar; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial yang tidak berkaitan
dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; kompilasi, produksi, dan penyebaran materi iklan;
komputerisasi Akuntansi; konsultasi akuntansi; konsultasi akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; konsultasi bisnis dan
informasi bisnis untuk menyediakan program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis dan layanan informasi bisnis yang
diberikan kepada perusahaan; konsultasi di bidang penyelesaian mata uang virtual; konsultasi iklan pers; konsultasi
manajemen bisnis; konsultasi manajemen bisnis dan organisasi perusahaan; konsultasi manajemen bisnis di bidang jasa
transportasi dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis di bidang pengembangan eksekutif dan kepemimpinan; konsultasi
manajemen bisnis di bidang transportasi, yaitu, perencanaan dan koordinasi transportasi orang untuk orang lain; konsultasi
manajemen bisnis yang berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi, personalia dan penjualan eceran; konsultasi
manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis di bidang manajemen personalia; konsultasi
manajemen data; konsultasi manajemen industri; konsultasi manajemen personalia; konsultasi manajemen perusahaan;
konsultasi manajemen risiko bisnis; konsultasi periklanan; konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain dan
cryptocurrency; konsultasi profesional yang berkaitan dengan manajemen personalia; konsultasi usaha di bidang sistemasi
informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi pajak; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen biaya perawatan kesehatan; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; konsultasi yang
berkaitan dengan manajemen proses bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; konsultasi yang
berkaitan dengan optimasi mesin pencari untuk promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor;
konsultasi yang berkaitan dengan promosi penjualan; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan
di Internet; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan pada jaringan komputer global; layanan
administrasi dan manajemen bisnis; layanan administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan
administrasi yang berkaitan dengan asuransi; layanan akuntansi administrasi, layanan akuntansi rental, layanan manajemen
personalia, layanan bantuan dalam manajemen kegiatan bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di
bidang manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen proyek; layanan
analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen strategis; layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan
kesadaran publik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di bidang manajemen strategis; layanan bisnis
untuk orang lain, yaitu, kredensial individu dan para profesional di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; layanan bisnis untuk pihak lain yang menjadi pengujian dalam menentukan kompetensi secara
profesional, yaitu, menguji, menganalisis, dan mengevaluasi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan orang lain di
bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; layanan bisnis untuk pihak lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan
profesional manajemen proyek; layanan bisnis, yaitu, menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile
dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis,
yaitu, perumusan praktik terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan eceran
atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen;
layanan eceran atau grosir untuk sabun; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional
dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen bisnis; layanan evaluasi, analisis dan
pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang
manajemen proyek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari
individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen strategis; layanan fotokopi; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan teknologi informasi; layanan iklan baris; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan
siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana
pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor,
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sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat
dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan
dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan
pemasaran bergerak; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan pers; layanan iklan untuk mempromosikan
broker saham dan sekuritas lainnya; layanan iklan untuk orang lain; layanan iklan untuk promosi barang; layanan iklan yang
berkaitan dengan pakaian; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas; layanan iklan,
yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan informasi
komersial dan penyediaan informasi bisnis komersial yang disediakan dengan akses ke database komputer; layanan informasi
komersial disediakan melalui Internet; layanan informasi konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis
dan administrasi bisnis yang disediakan secara online atau melalui internet; layanan informasi pasar konsumen; layanan
informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan informasi yang berkaitan
dengan masalah bisnis; layanan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan peluang karier; layanan informasi yang
berkaitan dengan periklanan; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen
strategis; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen
strategis; layanan konsultasi akuntansi bisnis; layanan konsultasi bisnis di bidang fungsi manajemen sumber daya manusia,
termasuk sumber daya manusia, akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak, dan fungsi administrasi ketenagakerjaan dan
terkait personel lainnya; layanan konsultasi bisnis terkait manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan
konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas bisnis
(business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations) untuk
mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan
komunikasi global; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan konsultasi pemasaran dan
periklanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
administrasi dan manajemen hotel; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen bisnis, organisasi
bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan lelang disediakan di Internet; layanan lelang
disediakan melalui jaringan telekomunikasi; layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan,
yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah; layanan
manajemen basis data untuk mengidentifikasi- melisensikan- dan mengelola konten online informasi hak kekayaan intelektual
orang lain; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen hubungan pelanggan; layanan manajemen pameran dagang;
layanan manajemen rantai pasokan; layanan manajemen stok elektronik; layanan mengelola urusan kapal di pelabuhan
berupa layanan administrasi yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kepabeanan; layanan nasihat yang berkaitan
dengan promosi penjualan; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pelelangan online melalui
Internet; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan pemberian nasehat dan
konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen
strategis; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk kosmetik; layanan pemesanan on-line di bidang pengambilan dan
pengiriman restoran; layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan
program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan
kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan pencatatan interaktif untuk digunakan dalam manajemen risiko dan kepatuhan
terhadap peraturan oleh perusahaan asuransi dan profesional di bidang medis; layanan pencocokan jaringan iklan online
untuk menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan penelitian yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan
pengadaan untuk orang lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; layanan pengaturan tampilan etalase toko; layanan
pengembangan iklan dan kampanye promosi untuk bisnis; layanan pengingat janji [fungsi kantor]; layanan penjadwalan janji
[fungsi kantor]; layanan penjualan eceran (atau grosir) dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media (internet),
seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian, aksesoris
pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas olahraga
serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran; pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai produk
(tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan
aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara praktis; layanan penjualan eceran beras [dengan cara
apapun]; layanan penyediaan informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi
global; layanan perantara yang berkaitan dengan penyewaan waktu dan ruang iklan; layanan perdagangan online yang terkait
dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; layanan perencanaan karir, penempatan
tenaga kerja, dan informasi; layanan perencanaan manajemen bisnis; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah
makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana
pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi
untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh
mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan
mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan
periklanan, yaitu, mempromosikan jasa pihak lain; layanan perwakilan penjualan; layanan perwakilan penjualan independen;
layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan promosi di dalam toko; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kosmetik,
perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak
terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan
bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik,
sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku,
sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan
pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut,
pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan
berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan
elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan,
logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan
imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau
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dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang
pribadi; layanan ritel disediakan oleh berbagai toko; layanan ritel disediakan oleh department store; layanan ritel disediakan
oleh hypermarket; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel disediakan oleh toko televisi; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko tembakau; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel on-line yang berkaitan
dengan kosmetik; layanan ritel yaitu administrasi hadiah diskon dan program loyalitas untuk memungkinkan peserta
memperoleh hadiah diskon dan poin yang digunakan untuk pembelian berbagai barang konsumsi; layanan ritel yang berkaitan
dengan produk toko makanan; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan
dan minuman; layanan telemarketing; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis;
layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen proyek; layanan think tank dalam bentuk layanan
konsultasi di bidang manajemen strategis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang
manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen proyek; layanan
toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen strategis; layanan toko grosir dan eceran
secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata (kacamata untuk melindungi mata atau memperbaiki
daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir
menampilkan alas kaki; layanan toko grosir menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir menampilkan alat higienis untuk
manusia; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan
untuk manusia; layanan toko grosir menampilkan alat makan; layanan toko grosir menampilkan alat yang dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir menampilkan aparatur veteriner; layanan toko grosir menampilkan artikel
menjahit; layanan toko grosir menampilkan artikel pembersih; layanan toko grosir menampilkan bahan bakar; layanan toko
grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir menampilkan
barang cetakan; layanan toko grosir menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir menampilkan bir;
layanan toko grosir menampilkan cokelat; layanan toko grosir menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir menampilkan
es krim; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko grosir menampilkan gula-gula; layanan toko grosir
menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir menampilkan instrumen hewan; layanan toko grosir menampilkan
instrumen horologis; layanan toko grosir menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko
grosir menampilkan kakao; layanan toko grosir menampilkan kendaraan; layanan toko grosir menampilkan komputer yang
dapat dikenakan; layanan toko grosir menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir menampilkan kopi; layanan toko
grosir menampilkan mainan; layanan toko grosir menampilkan makanan laut; layanan toko grosir menampilkan makanan
penutup; layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir menampilkan payung; layanan toko grosir
menampilkan pelana; layanan toko grosir menampilkan pelumas; layanan toko grosir menampilkan pencahayaan; layanan
toko grosir menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir menampilkan
perabotan; layanan toko grosir menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir menampilkan peralatan earthmoving;
layanan toko grosir menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko
grosir menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir menampilkan
peralatan medis; layanan toko grosir menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir menampilkan peralatan
menyelam; layanan toko grosir menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir menampilkan peralatan pasokan air;
layanan toko grosir menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko
grosir menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko
grosir menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir
menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko grosir menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras
logam; layanan toko grosir menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir menampilkan perhiasan;
layanan toko grosir menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir menampilkan persediaan alat tulis; layanan
toko grosir menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan diet; layanan
toko grosir menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko
grosir menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan untuk membuat minuman;
layanan toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan toko grosir menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan
toko grosir menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan sediaan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko grosir menampilkan senjata; layanan toko grosir menampilkan sorbets; layanan toko grosir
menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir menampilkan tas; layanan toko grosir menampilkan teh; layanan toko
grosir menampilkan tembakau; layanan toko grosir menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan
tutup kepala; layanan toko grosir menampilkan utas; layanan toko grosir menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir online
yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko
grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel
kebersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir online yang
menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia
untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir online yang
menampilkan benang; layanan toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir online yang menampilkan instalasi
sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan jam
tangan pintar; layanan toko grosir online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang menampilkan karya seni;
layanan toko grosir online yang menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang menampilkan komputer yang dapat
dikenakan; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan mainan; layanan
toko grosir online yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko grosir
online yang menampilkan payung; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan penyamakan
matahari; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan veteriner; layanan toko grosir online
yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat lunak komputer;
layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan
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alat tulis; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online
yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan
toko grosir online yang menampilkan senjata; layanan toko grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir
online yang menampilkan sorbets; layanan toko grosir online yang menampilkan teh; layanan toko grosir online yang
menampilkan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir yang
menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir yang
menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan
dalam hortikultura; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir
yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir yang menampilkan bahan seni; layanan
toko grosir yang menampilkan benang; layanan toko grosir yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko
grosir yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir yang
menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir yang
menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan
toko grosir yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat navigasi; layanan
toko grosir yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir yang menampilkan permainan; layanan toko grosir
yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir yang
menampilkan smartphone; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan
snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel  online yang produk utamanya daging; layanan toko ritel atau toko grosir;
layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel menampilkan alas kaki;
layanan toko ritel menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan artikel
berkebun; layanan toko ritel menampilkan artikel menjahit; layanan toko ritel menampilkan bagasi; layanan toko ritel
menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel menampilkan barang cetakan;
layanan toko ritel menampilkan es krim; layanan toko ritel menampilkan furnitur; layanan toko ritel menampilkan gula-gula;
layanan toko ritel menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel
menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel menampilkan kain; layanan toko
ritel menampilkan karya seni; layanan toko ritel menampilkan kendaraan; layanan toko ritel menampilkan komputer yang dapat
dikenakan; layanan toko ritel menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel menampilkan mainan; layanan toko ritel
menampilkan makanan laut; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel menampilkan payung;
layanan toko ritel menampilkan pelana; layanan toko ritel menampilkan pelumas; layanan toko ritel menampilkan pemanas;
layanan toko ritel menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel menampilkan penutup dinding; layanan toko ritel
menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel menampilkan peralatan
hortikultura; layanan toko ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan makan; layanan
toko ritel menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel menampilkan
peralatan memasak makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan menyelam; layanan toko ritel menampilkan peralatan
olahraga; layanan toko ritel menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan
toko ritel menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel
menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko
ritel menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel
menampilkan peralatan veteriner; layanan toko ritel menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel menampilkan perangkat lunak komputer;
layanan toko ritel menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel
menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel menampilkan
persediaan alat tulis; layanan toko ritel menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel menampilkan persiapan dokter hewan;
layanan toko ritel menampilkan persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat
minuman; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel menampilkan
pisau dapur; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel menampilkan produk kertas sekali pakai;
layanan toko ritel menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan senjata; layanan toko ritel menampilkan
sorbets; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel menampilkan tembakau; layanan toko ritel
menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel menampilkan utas; layanan toko ritel menampilkan yogurt beku; layanan toko
ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk
membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel
on-line yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan artikel menjahit; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bagasi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan bir; layanan toko ritel on-line yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
es krim; layanan toko ritel on-line yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan instalasi sanitasi;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan karya seni; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan
toko ritel on-line yang menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel on-line yang menampilkan manisan; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan payung; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan penutup dinding; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan perabotan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan higienis untuk manusia;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan
pasokan air; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
peralatan pembekuan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persediaan pendidikan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel on-
line yang menampilkan persiapan pewangi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan,
pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan CCTV; layanan toko ritel online dengan
produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online dengan produk utamanya daging; layanan toko ritel online
terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel
kebersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel
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online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan barang
cetakan; layanan toko ritel online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang
menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang
menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel online yang
menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan karya seni
virtual yang terdiri dari foto- gambar- desain grafis- lukisan- dan pahatan untuk digunakan dalam lingkungan virtual online;
layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman non-
alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang dapat diunduh; layanan
toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas;
layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
medis; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel
online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko ritel online yang menampilkan perhiasan; layanan toko ritel online
yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online
yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko
ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan produk susu;
layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang
menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel untuk
mainan (alat permainan); layanan toko ritel untuk nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; layanan toko ritel
untuk sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; layanan toko ritel untuk tisu pembersih pra-dibasahi; layanan toko ritel yang
menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang
menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel yang menampilkan pakan ternak; layanan toko ritel yang menampilkan
peralatan higienis untuk hewan; layanan toko ritel yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko ritel yang menampilkan
produk susu; layanan toko ritel yang menampilkan smartphone; layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; layanan waralaba
dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba,
termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan
waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan-layanan konsultasi bisnis
yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; management kantor; manajemen Sumber Daya
Manusia; manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen administrasi outsourcing untuk perusahaan;
manajemen administrasi rumah sakit; manajemen akun penjualan; manajemen artis; manajemen basis data; manajemen basis
data terkomputerisasi; manajemen biaya; manajemen biaya medis; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen
bisnis; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis apartemen; manajemen bisnis bandara;
manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; manajemen bisnis dan layanan konsultasi; manajemen bisnis
dan pemasaran merek untuk bisnis dan individu; manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen
bisnis di bidang pembuatan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang
lain; manajemen bisnis eceran on-line yang terkomputerisasi; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen bisnis hotel
untuk orang lain; manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis penulis dan penulis;
manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis
perusahaan penerbangan; manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman
pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen bisnis terkait jasa logistik; manajemen bisnis untuk pengoperasian
waralaba; manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel,
pertunjukan artis, tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga,
kompleks kolam renang, outlet grosir dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis,
administrasi dan layanan informasi; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat
perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa;
manajemen catatan keuangan; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor
kesemuanya berhubungan dengan permainan  golf; manajemen dan administrasi bisnis kapal; manajemen dan kompilasi
database terkomputerisasi; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen file
pajak; manajemen file pusat; manajemen file pusat terkomputerisasi; manajemen file terkomputerisasi; manajemen hotel untuk
orang lain; manajemen informasi bisnis; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics)
bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi
usaha; manajemen kantor yang terkomputerisasi; manajemen komersial; manajemen layanan pelanggan; manajemen
penjualan; manajemen penjualan real estat; manajemen persediaan; manajemen persediaan terkomputerisasi; manajemen
personalia; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen pusat panggilan telepon untuk orang lain; manajemen
register terkomputerisasi; manajemen risiko bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; manajemen stok terkomputerisasi; manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan pemula; melakukan
lelang; melakukan lelang virtual interaktif; melakukan survei riset manajemen bisnis online; melelang dan membalikkan
layanan lelang; memberikan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian peralatan pemrosesan data yaitu,
komputer, mesin tik, mesin teleks dan mesin kantor sejenis lainnya; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis;
memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang
manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen
dan perencanaan bisnis; memberikan informasi bisnis dalam kesempatan kerja kepada orang yang membutuhkan [layanan
amal]; memberikan informasi bisnis dan pemasaran; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan
informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi
blockchain dan mata uang virtual; memberikan informasi bisnis gigi melalui situs web; memberikan informasi bisnis melalui
Internet; memberikan informasi bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi bisnis melalui situs web;
memberikan informasi bisnis untuk organisasi amal; memberikan informasi bisnis untuk organisasi kemanusiaan; memberikan
informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi direktori bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi komersial kepada konsumen; memberikan informasi komersial melalui jaringan komputer global;
memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan; memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan
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perusahaan di bidang manajemen perjalanan dan industri perjalanan; memberikan informasi konsumen yang berkaitan
dengan barang dan jasa; memberikan informasi melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil; memberikan
informasi mengenai penjualan komersial; memberikan informasi mengenai penjualan komersial dari perangkat lunak
komputer; memberikan informasi pemasaran bisnis; memberikan informasi perekrutan melalui jaringan komputer global;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan informasi produk konsumen yang
berkaitan dengan laptop; memberikan informasi statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; memberikan informasi tentang
produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan informasi untuk layanan iklan dan
publisitas; memberikan saran dan informasi bisnis dan komersial; memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi
blockchain dan manajemen aset cryptocurrency; memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis
komersial; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran produk konsumen yang
berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran yang berkaitan dengan metode dan teknik penjualan; memberikan saran yang
berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui kupon, diskon, iklan, penghargaan dan
insentif yang dihasilkan sehubungan dengan
penggunaan kartu kredit dan debit, tautan
elektronik ke situs web pedagang dan pengecer; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi skema
insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau
diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan
jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis akuntan profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis para profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis;
mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan
kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kesadaran publik
di bidang manajemen bisnis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran
publik di bidang manajemen strategis; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan
menebus poin pembelian dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mempromosikan penjualan barang dan jasa
orang lain dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; mempromosikan penjualan barang dan jasa
orang lain melalui acara promosi; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui bahan cetak;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui kontes dan program pemberian insentif; mempromosikan
penjualan barang-barang mode melalui artikel promosi di majalah; memproses administrasi pesanan dan pengadan kerjasama
untuk kepentingan pihak lain terkait berbagai jenis barang yang memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang-
barang yang ada di katalog barang dagangan dengan nyaman melalui pemesanan surat atau jenis telekomunikasi lainnya dan
melalui toko diskon; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen bisnis; memverifikasi dan
memantau kredensial individu di bidang manajemen proyek; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang
manajemen strategis; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video
online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan melakukan acara penjualan untuk orang lain
dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial; mengatur dan melakukan acara penjualan untuk ternak; mengatur dan
melakukan lelang; mengatur dan melakukan lelang Internet; mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui
komputer dan jaringan telekomunikasi; mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui telepon seluler;
mengatur dan melakukan lelang real estat; mengatur dan melakukan lelang telepon; mengatur dan melakukan lelang telepon
dan televisi; mengatur dan melakukan lelang televisi; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan
komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur
dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan interaktif, realitas
virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur dan
menyelenggarakan acara-acara khusus untuk tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen
proyek; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur iklan di bioskop;
mengatur kontrak iklan dan promosi untuk pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur kontrak, untuk
orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang
dan jasa; mengatur langganan ke media informasi untuk orang lain; mengatur langganan ke paket informasi untuk orang lain;
mengatur langganan koran, majalah dan buku untuk orang lain dan menyediakan informasi yang berhubungan dengannya;
mengatur langganan surat kabar, majalah dan buku untuk pihak lain dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
mengatur pelelangan; mengevaluasi dampak iklan pada audiens; mengoperasikan E-commerce dengan dan perantara
transaksi yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan (termasuk dalam konteks pelelangan dan penjualan lelang) token
yang tidak dapat dipertukarkan (NFT)- barang virtual- khususnya karya seni virtual- koleksi kripto- atau barang-barang
berharga yang tidak dapat dipertukarkan berbasis blockchain lainnya; mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-
barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan lelang amal untuk tujuan penggalangan
dana amal; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen fasilitas panti jompo untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas penitipan anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk anak-
anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
penitipan anak untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan;
menyediakan dan menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; menyediakan dan
menyewakan ruang iklan di internet; menyediakan database komputer online dan database online yang dapat dicari di bidang
iklan baris; menyediakan direktori informasi komersial on-line di Internet; menyediakan informasi direktori komersial melalui
Internet; menyediakan informasi gigi di bidang e-commerce; menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam
bentuk artikel komentar serta presentasi audio dan video untuk wirausahawan dan investor di bidang bisnis; menyediakan
informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi tentang agen
periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang manajemen penjualan;
menyediakan informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau
menyediakan jasa; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan informasi tentang toko yang dapat
menggunakan kupon (termasuk kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari layanan uang

Halaman 977 dari 1015



elektronik; menyediakan informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai
administrasi, -mengenai kegunaan kantor; menyediakan layanan direktori informasi bisnis, melalui jaringan komputer global;
menyediakan layanan informasi direktori komersial online; menyediakan layanan konsultasi bisnis di bidang perjalanan bisnis
untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang disesuaikan untuk manajemen perjalanan dan pengeluaran
biaya klien, yaitu, sumber pemasok udara (penerbangan) dan hotel strategis (strategic air and hotel supplier sourcing),
pemesanan perjalanan elektronik, manajemen dan penggantian pengeluaran biaya, manajemen pertemuan/rapat dan layanan
konsultasi terkait perjalanan bisnis lainnya; menyediakan layanan lelang online; menyediakan layanan manajemen sumber
daya manusia dan perekrutan untuk orang lain; menyediakan layanan penelitian kuesioner dan informasi tentang hasil
penelitian kuesioner; menyediakan panduan iklan online yang dapat dicari; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk
penjual barang dan/atau jasa; menyediakan pasar online untuk pembelian dan penjualan token yang tidak dapat dipertukarkan
(NFT)- karya seni virtual- koleksi kripto atau barang berharga yang tidak dapat dipertukarkan berbasis blockchain lainnya;
menyediakan peringkat pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di
Internet; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan
memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; menyediakan staf pendukung kantor sementara; menyelenggarakan
pameran dagang virtual secara online; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan
perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang; menyewakan waktu
iklan di media komunikasi; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan
iklan luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan untuk orang lain; menyusun dan memberikan
informasi statistik untuk keperluan bisnis atau komersial; menyusun dan menganalisis informasi dan data pelanggan di bidang
pemasaran yaitu data manajemen hubungan pelanggan CRM; menyusun indeks informasi menggunakan teknologi
blockchain; menyusun indeks informasi untuk tujuan komersial atau iklan; minimarket; nasehat manajemen; negosiasi kontrak
yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang; optimisasi mesin pencari untuk promosi penjualan; organisasi dan
manajemen program insentif; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan
baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik;
organisasi dan manajemen program pembeli yang sering insentif; organisasi dan manajemen skema loyalitas kartu diskon;
organisasi lelang Internet; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran
dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran penjualan untuk tujuan komersial atau periklanan; organisasi
pameran untuk bisnis atau iklan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; organisasi,
operasi dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi; outlet toko ritel yang menjual kacamata, kacamata pelindung
dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian,
perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk
melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai,
pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; pekerjaan kantor secara umum tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer;
pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain; pelacakan volume penjualan untuk orang lain;
pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan kosmetik; pelelangan; pelelangan
kendaraan; pelelangan online; pelelangan properti; pemberian informasi bisnis mengenai penggunaan listrik; pemberian
informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu,
peringkat dan ulasan restoran; pemberian informasi mengenai administrasi bisnis; pemberian informasi mengenai administrasi
dan penyelenggaraan di bidang program penghargaan loyalitas; pemberian informasi mengenai administrasi program
penghargaan loyalitas dengan kupon dagang; pemberian informasi mengenai jasa intermediasi yang berkaitan dengan
periklanan; pemberian informasi mengenai jasa keagenan yang berkaitan dengan periklanan; pemberian informasi mengenai
jasa kesekretarisan dan jasa konsultasi di bidang jasa kesekretarisan; pemberian informasi mengenai jasa konsultasi di bidang
periklanan; pemberian informasi mengenai jasa konsultasi di bidang program penghargaan loyalitas; pemberian informasi
mengenai konsultasi administrasi bisnis; pemberian informasi mengenai konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi
kecerdasan buatan; pemberian informasi mengenai manajemen bisnis dan ekonomi; pemberian informasi mengenai
pelanggan; pemberian informasi mengenai penelitian dan analisis efektivitas periklanan; pemberian informasi mengenai
penyelidikan pertanyaan tentang bisnis; pemberian informasi peringkat konsumen yang terkait dengan produk dan produsen
produk; pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; pemrosesan dan administrasi penggajian; penagihan dan layanan
penagihan yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; penasihat bisnis dan layanan
informasi; penawaran lelang online untuk orang lain; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web
(websites) untuk orang lain; penelitian dan analisis efektivitas periklanan; penelitian di bidang manajemen bisnis, yang
berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen proyek, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang
manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan
analisis preferensi konsumen; penelitian periklanan; penelusuran dari barang dan jasa dari pihak lain melalui sistem on-line
komputer; penerbitan teks iklan; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk
mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya; penerbitan,
pengelolaan, kliring poin (termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan
penyediaan informasi terkait dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan
kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau
ditawarkan untuk diskon dan penyediaan informasi terkait dengannya; pengadaan kontrak untuk orang lain yang berkaitan
dengan penjualan barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang; pengadaan kontrak untuk pembelian
dan penjualan barang dan jasa; pengambilan data [fungsi kantor]; pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; pengarsipan
dokumen atau pita magnetik [fungsi kantor]; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi
dan iklan komersial; pengaturan dan penyajian iklan; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengaturan pameran dan acara
untuk tujuan komersial atau periklanan; pengecer toko serba ada; pengelolaan akun penjualan; pengelolaan hubungan
pelanggan yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengelolaan periklanan;
pengembangan artikel iklan; pengembangan proses untuk analisis dan implementasi rencana strategi dan proyek manajemen;
penghimpunan/ penerimaan/ penyimpanan dan penyediaan data informasi bisnis yang terkomputerisasi yang tidak berkaitan
dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan
melalui pos (direct mail advertising); pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang lain; pengkinian materi periklanan;
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pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengumpulan informasi kedalam database;
pengumpulan, kompilasi sistematisasi informasi ke dalam database komputer; penjualan eceran dan layanan grosir untuk
artikel pribadi; penjualan lagu secara digital melalui jaringan online; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan telepon
seluler baik secara online maupun secara langsung; penulisan skrip untuk tujuan periklanan; penulisan teks publisitas dan
iklan; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesori busana,
perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam dan perhiasan, sehingga
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; penyatuan, untuk kepentingan
orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web dalam jaringan komunikasi
global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyebaran
bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman
web pada internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran iklan melalui jaringan komunikasi on-line; penyebaran iklan
untuk orang lain; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyebaran materi iklan
melalui pos; penyebaran materi iklan secara online; penyedia informasi statistik; penyediaan dan penyewaan materi publikasi;
penyediaan dan penyewaan ruang iklan; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan materi publikasi; penyediaan dan
penyewaan ruang iklan dan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan
penyewaan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet; penyediaan fasilitas
penggunaan peralatan dan mesin kantor; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi bisnis; penyediaan
informasi bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di atas disediakan online dari jaringan komputer global, internet
atau komputer database; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi bisnis tentang artikel surat
kabar; penyediaan informasi bisnis terkait dengan pariwisata; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan
dengan e-commerce; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan informasi di bidang manajemen proyek;
penyediaan informasi di bidang manajemen strategis; penyediaan informasi komersial; penyediaan informasi komersial dari
database online; penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan
produk konsumen melalui jaringan komunikasi  komputer; penyediaan informasi kontak bisnis antara pembeli dan penjual
instrumen keuangan dalam bentuk menghubungkan pembeli dan penjual aset keuangan; penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis melalui Internet; penyediaan informasi manajemen
bisnis; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku melalui Internet; penyediaan informasi mengenai
hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai penjualan barang daur ulang dan barang bekas; penyediaan
informasi mengenai penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai
penjualan komersial; penyediaan informasi mengenai penjualan produk; penyediaan informasi pada penjualan komoditi;
penyediaan informasi penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet;
penyediaan informasi perdagangan komersial dari database online; penyediaan informasi perdagangan luar negeri;
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi riset pasar; penyediaan informasi
statistik bisnis; penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan
kupon diskon (termasuk kupon elektronik); penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin
istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan;
penyediaan informasi usaha pada penyediaan dari jasa; penyediaan informasi yang berhubungan dengan harga dan penjual
produk; penyediaan informasi yang berkaitan dengan studi pasar; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan penasehatan
bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa
ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan,
jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang
dan jasa; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan ruang di Internet untuk periklanan;
penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa; penyediaan ruang iklan; penyediaan ruang iklan dalam majalah;
penyediaan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan ruang iklan di jaringan komputer
global; penyediaan ruang iklan di majalah; penyediaan ruang iklan di majalah, surat kabar dan majalah; penyediaan ruang
iklan di media elektronik; penyediaan ruang iklan di surat kabar; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs
web; penyediaan ruang iklan, waktu dan media, yaitu, penyewaan ruang iklan dan waktu iklan di media komunikasi;
penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyediaan situs periklanan online
yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang menampilkan barang-barang dan jasa-jasa dari vendor di bidang
pernikahan melalui internet; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari penjual dan kinerja
pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyelenggaraan dan pemberian informasi mengenai peringkat
konsumen yang terkait dengan produk dan produsen produk; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan
peragaan busana virtual online untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan;
penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu
berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus; penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru;
penyewaan bahan publikasi dan pemasaran; penyewaan bahan publisitas; penyewaan karyawan; penyewaan materi
pemasaran; penyewaan materi publikasi; penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan
mesin kantor; penyewaan mesin penjual otomatis; penyewaan mesin tik dan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik, mesin
fotokopi dan pengolah kata; penyewaan papan iklan; penyewaan papan iklan [papan iklan]; penyewaan papan iklan digital
[papan iklan]; penyewaan papan reklame; penyewaan peralatan kantor; penyewaan peralatan kantor di fasilitas kerja
bersama; penyewaan peralatan publisitas; penyewaan publikasi dan materi presentasi pemasaran; penyewaan ruang iklan;
penyewaan ruang iklan dan materi iklan; penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan
pekerjaan; penyewaan ruang iklan di situs web; penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media
komunikasi; penyewaan tanda untuk tujuan iklan; penyewaan waktu iklan di bioskop; penyewaan waktu iklan di media
komunikasi; penyortiran surat, penanganan dan penerimaan [fungsi kantor]; perantara bisnis dan layanan konsultasi di bidang
penjualan produk; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan
dengannya; perencanaan bisnis yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
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perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep
media dan iklan; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan pelaksanaan pameran
dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan periklanan; perencanaan, pembelian dan
perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media; periklanan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan
komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan dan pemasaran; periklanan situs bisnis;
periklanan, pemasaran, riset pasar; perkerjaan pramuniaga yang berhubungan dengan penjualan barang dari pihak lain
melalui sistem on-line komputer; persewaan kios penjualan; persewaan mesin tik; persiapan dan penyusunan laporan dan
informasi bisnis dan komersial; persiapan dan presentasi tampilan audio visual untuk tujuan periklanan; persiapan dan
realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan iklan dan materi promosi dan pemasaran untuk orang lain; persiapan
iklan khusus untuk orang lain; persiapan iklan untuk orang lain; persiapan presentasi audiovisual untuk digunakan dalam iklan;
persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; pertanyaan/informasi bisnis; perwakilan, agen
dan mengatur penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman
makanan; produksi iklan televisi, radio dan online; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; promosi barang dan jasa untuk
orang lain dengan mendistribusikan kupon, melalui skema kartu imbalan loyalitas, melalui program kartu diskon, melalui
administrasi penjualan dan skema insentif promosi yang melibatkan stempel perdagangan, dengan memberikan poin
pembelian untuk penggunaan kartu kredit, melalui acara promosi , melalui distribusi bahan cetakan dan kontes promosi;
promosi penjualan; promosi penjualan melalui program loyalitas pelanggan; promosi penjualan pada titik pembelian atau
penjualan, untuk orang lain; promosi penjualan untuk orang lain dengan menggunakan kartu pengguna istimewa; promosi
penjualan untuk orang lain melalui skema stempel perdagangan; promosi penjualan untuk pihak lain; proses administrasi klaim
asuransi; proses administrasi pesanan; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi barang cetakan untuk
keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi elektronik dari barang cetakan untuk keperluan periklanan; publikasi
materi cetak untuk tujuan periklanan; publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan promosi penjualan; publisitas
dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan
barang dan jasa yang tersedia secara online; publisitas iklan industri dan komersial; rekrutmen dan manajemen stempel
perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; rekrutmen staf kantor; rekrutmen staf pendukung
kantor; riset pasar untuk periklanan; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan; saran akuntansi yang
berkaitan dengan perpajakan; saran akuntansi yang berkaitan dengan persiapan pajak; saran akuntansi yang berkaitan
dengan persiapan pengembalian pajak; saran dan bantuan manajemen bisnis; saran dan bantuan manajemen bisnis yang
tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan
pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; saran dan informasi bisnis; saran dan
informasi terkait layanan pelanggan dan manajemen produk yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; saran manajemen data; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan
informasi dan/atau internet; sistemasi informasi ke dalam database komputer; sistematisasi dan kompilasi informasi untuk
digunakan dalam database; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; sponsor promosi balapan sepeda;
supermarket; supermarket peralatan dan perlengkapan pertukangan; toko; toko bangunan; toko eceran bahan bangunan; toko
grosir; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko mebel, furniture, perabot
rumah, perabot kantor, barang pecah belah, teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-
manik untuk hiasan, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal,
lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintu-
pintu, meja gambar, meja rias, kursi malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak,
rak tempat majalah, rak buku, kasur-kasur, cermin, meja, tempat payung; toko penjualan barang elektronik baik secara online
ataupun secara langsung; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko retail handphone; toko retail yang menyediakan
dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko roti; toko yang menjual perhiasan; toko-toko; transkripsi komunikasi [fungsi
kantor]; yang mempertemukan untuk kepentingan orang lain terkait akses jaringan telekomunikasi/ peralatan telekomunikasi/
instalasi telekomunikasi serta alat dan perangkat telekomunikasi/ waktu akses jaringan telekomunikasi/ peralatan
telekomunikasi/ instalasi telekomunikasi dan perangkat dan perangkat telekomunikasi/ layanan telekomunikasi/ akses
telekomunikasi jaringan/ memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli layanan tersebut yang tidak
berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 21:32:27
540   EtiketDID2022086090

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CITRA GARDEN 1 BLOK B2 NO.1, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11840

ong bing nga

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: oxidýlxfönástéryúést
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air untuk mengatur rambut; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan

sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; Bulu mata rambut asli;
Busa rambut; Cairan untuk rambut (kosmetik); Esens rambut; Gel pelembab kulit; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan
pembersih; Highlighter kulit (kosmetik); Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak
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mengandung obat; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelurusan rambut; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung
obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak,
losion dan busa stelah bercukur; Lak rambut; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak
untuk tubuh (tidak mengandung obat); Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi
untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion
pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu
untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim,
losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik;
Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan
produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna dan cat rambut;
Produk penataan rambut; Produk perawatan rambut; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan
bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat
atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk
membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pengeringan rambut;
Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut,
shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk
membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara;
Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat;
Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Vitamin rambut; astringen untuk keperluan
kosmetik; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan
untuk rias modifikasi simulasi tubuh; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut; bantalan pembersih diresapi
dengan kosmetik; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk
keperluan kosmetik; bedak rambut; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut
Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
bronzer kulit; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; busa
pembersih kulit; dasar bedak untuk kulit; eksfoliasi kulit; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut
untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esens perawatan kulit non-medis; garam mandi untuk
keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel-gel perawatan kulit; glasir rambut; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki
yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam
mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bronzing kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku untuk keperluan
kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit yang adil; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim pelurus rambut; krim pembersih
[kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik];
krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
untuk bahan kulit; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wangi untuk keperluan
kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk
dicuci; lilin bahan kulit; linen untuk penggunaan kosmetik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab
badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit
(non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab kulit
[kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion
rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion
untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah
bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh
(tidak mengandung obat); lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit
pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion
pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion perawatan penguatan rambut; lotion
perawatan rambut; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion
tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs);
masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik;
masker pelembab kulit; masker penataan rambut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak mandi
untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum untuk
pembuatan preparat kosmetik; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk pengkondisian rambut; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan
untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi
alat bantu penata rambut; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; oil baths
untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta wangi untuk keperluan
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kosmetik; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab,
losion dan krem untuk badan dan kulit; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi;
pembersih kulit; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan
kosmetik; pencerah kulit; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak
mengandung obat; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan
kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik;
pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi
bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi
rambut; pewarna Rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles
untuk kulit; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk
keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner;
produk perawatan untuk melindungi rambut; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun lebah untuk
keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan
untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam;
sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci
kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun
kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun
loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan;
sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan
untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk
penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan
kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun
untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-
sabun; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo rambut 3-in-1; sampo
untuk rambut manusia; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan dan bahan
non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan
hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit,
rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit;
sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan
tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kulit;
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan
perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan pewangi
ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias
rambut kosmetik; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan, merawat dan memperindah
kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan
rambut; sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mengecat
rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut;
sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk
pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet
preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan
awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah
pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-
sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut
dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan pewangi udara untuk
kamar mandi dan kamar kecil; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata
rambut; semprotan rambut; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian
dan sabun yang mengandung wewangian; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum rambut;
shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu almond untuk keperluan kosmetik; tabir
surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tato yang dapat dilepas untuk
keperluan kosmetik; texturizers kulit; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah
diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu,
kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner
kulit non-obat; topeng kulit kepala; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian,
minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 21:41:24
540   EtiketDID2022086091

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sedan RT 001/RW 010, Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, 56482
PT. MITRA MERDEKA TANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: SUPER INTERFOS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk; pupuk untuk penggunaan pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 21:44:30
540   EtiketDID2022086092

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Modern Cikande Industrial Estate, Jl. Modern Industri VI, Blok P No. 1A,
Desa/Kelurahan Cijeruk, Kec. Kibin, Kab. Serang, Provinsi Banten,, Kabupaten
Serang, Banten

PT. LUBRINDO ASIA PERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUBRICON DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH – HIJAU - HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gemuk pelumas; Oli roda gigi sintetis; gemuk otomotif; gemuk untuk mesin; oli motor; oli pelumas dan gemuk; oli roda

gigi; pelumas otomotif; pelumas padat; pelumas padat untuk keperluan industri; pelumas serba guna; pelumas untuk
mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 21:49:14
540   EtiketDID2022086093

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CITRA GARDEN 1 BLOK B2 NO.1, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
ong bing nga

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: oxedýlxfivenöröne
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air untuk mengatur rambut; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan

sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; Bubuk sampo; Bulu
mata rambut asli; Busa rambut; Cairan untuk rambut (kosmetik); Esens rambut; Gel pelembab kulit; Gel, minyak, krim, losion,
dan semprotan pembersih; Highlighter kulit (kosmetik); Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Krim dan losion perawatan
kulit yang tidak mengandung obat; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelurusan rambut; Krim rambut; Krim sabun yang tidak
mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim, minyak, losion dan busa cukur;
Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Lak rambut; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit
dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion
bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-
up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah;
Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Minyak, krim dan losion untuk
kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pewangi badan
(kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan;
Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Produk penataan rambut; Produk perawatan rambut; Sabun; Sabun
Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair
badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik;
Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan;
Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair;
Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan
pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa
untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik);
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Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan
pelembab untuk kulit; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan
perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk
rambut; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk menata
rambut; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan dan losion untuk
perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori
kulit; Vitamin rambut; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut;
bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; balm rambut non-obat; balsam non-
medis untuk rambut; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles),
yaitu, sabun dan air toilet; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak rambut; bedak tubuh untuk
keperluan kosmetik; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion
untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bronzer kulit; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk
sabun; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; busa pembersih kulit; dasar bedak untuk kulit; eksfoliasi kulit; emolien kulit;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
esens perawatan kulit non-medis; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel-gel perawatan kulit; glasir
rambut; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut, losion
rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih
badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk
digunakan pada kulit; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bronzing
kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair
dan padat; krim kulit yang adil; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim
non-obat untuk menenangkan kulit; krim pelurus rambut; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit;
krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan
rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa
obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk memutihkan kulit; krim
untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; kristal mandi
untuk keperluan kosmetik; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; lilin bahan kulit; linen untuk penggunaan kosmetik;
losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit;
losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan
semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit;
losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion
setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit;
losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah
tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu
yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion kulit dan tubuh,
krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik];
lotion pembersih kulit; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi
rambut tanpa obat; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; mandi
minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk perawatan kulit; masker
kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion
dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker penataan rambut; masker tanah liat
yang membersihkan kulit; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak
esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak rambut kemiri; minyak
rambut orang aring; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak, losion dan susu
semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit;
mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi untuk keperluan
kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; pasta
untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit;
pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pembersih baki sampah
menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kulit; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan
rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pencerah kulit; pencuci tubuh (sabun) bayi;
pencuci tubuh dan rambut bayi; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengkilap rambut; pengkilau rambut
dalam bentuk semprotan; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk
membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan untuk
perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas
dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna rambut; pewarna
rambut dan produk pemutihan; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles untuk kulit; pomades untuk keperluan kosmetik;
preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk
dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan
(sprays); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk sabun;
produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik;
sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun
beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi;
sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair
yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun
cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
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kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk
manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun
mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir;
sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak
mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair,
padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun
untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga;
sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sampo; sampo dan kondisioner; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada
rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo rambut 3-in-1;
sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo,
kondisioner-kondisioner; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan dan bahan
non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan
hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit,
rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit;
sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan
tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kulit;
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan
perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan pewangi
ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias
rambut kosmetik; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan, merawat dan memperindah
kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan
rambut; sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mengecat
rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut;
sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk
pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet
preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan
awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah
pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-
sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut
dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan pewangi udara untuk
kamar mandi dan kamar kecil; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata
rambut; semprotan rambut; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian
dan sabun yang mengandung wewangian; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum rambut; susu
almond untuk keperluan kosmetik; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan
semprotan; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; texturizers kulit; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu
kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik;
tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan
membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; topeng kulit kepala; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 22:03:44
540   EtiketDID2022086095

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Modern Cikande Industrial Estate, Jl. Modern Industri VI, Blok P No. 1A,
Desa/Kelurahan Cijeruk, Kec. Kibin, Kab. Serang, Provinsi Banten,, Kabupaten
Serang, Banten

PT. LUBRINDO ASIA PERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VINOLI DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH – HITAM - PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif kimia untuk sistem pendingin kendaraan; Cairan kimia untuk pendingin mesin; Minyak rem dan kopling; aditif

deterjen untuk bahan bakar; aditif kimia untuk pembersih sistem injeksi bahan bakar; aditif kimia untuk sistem pendingin
engine; antibeku untuk sistem pendingin kendaraan; bahan kimia untuk pendingin radiator; kimia pembersih sistem bahan
bakar otomotif; minyak rem; minyak rem hidrolik; pendingin; pendingin untuk mesin kendaraan; sediaan kimia untuk
menghemat bahan bakar; sediaan kimia untuk perawatan mesin dan aditif untuk bahan bakar bensin dan solar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 22:16:46
540   EtiketDID2022086096
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Duta Persada 11 Blok A9 Duta Garden kel. Jurumudi, kec. Benda, Kota
Tangerang, Banten, 15124

Sobrydo J Losman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Filuo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Gradasi dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan ritel untuk suplemen makanan; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel online yang

menampilkan suplemen makanan===
===Suplemen makanan dan gizi; suplemen bubuk nutrisi; suplemen herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 22:17:51
540   EtiketDID2022086097

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Modern Cikande Industrial Estate, Jl. Modern Industri VI, Blok P No. 1A,
Desa/Kelurahan Cijeruk, Kec. Kibin, Kab. Serang, Provinsi Banten,, Kabupaten
Serang, Banten

PT. LUBRINDO ASIA PERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VINOLI DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH – HITAM - PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gemuk pelumas; Oli roda gigi sintetis; aditif non-kimia untuk oli motor; gemuk otomotif; gemuk untuk mesin; minyak

pelumas untuk kendaraan; oli halus untuk motor; oli motor; oli pelumas dan gemuk; oli roda gigi; pelumas otomotif; pelumas
padat; pelumas padat untuk keperluan industri; pelumas serba guna; pelumas untuk mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 22:32:01
540   EtiketDID2022086098

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Wijaya Kusuma No. 33, RT/RW: 002/008, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

IRZA BUDHIMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FURNICRUSH + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, oranye, hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bale-Bale; Bangku; Bantal dekoratif; Bingkai kayu; Bufet; Dasar kasur; Dipan; Furnitur halaman; Gabus; Gantungan Jas;

Kotak penyimpanan (furnitur); Kursi alas; Kursi konferensi; Kursi malas; Kursi putar; Laci pakaian; Lemari beroda; Lemari
bufet; Lemari hias; Lemari kaca; Lemari kantor (filling cabinet); Lemari rias; Lemari setelan; Lemari televisi; Lemari yang
digantung; Lemari-lemari dari logam; Meja modular [perabot]; Meja tamu; Pajangan; Patung kayu; Perabot rumah tangga yang
berbahan aluminium; Perabotan luar ruangan; Rak dorong; Rak etalase; Rak meja [perabot]; Rak serbaguna; Rak tv / video /
audio; Rak yang digantung; Rak-rak untuk perabot; Tempat duduk; Tempat payung; Tempat tidur lipat; Tempat tidur per
(spring bed); Tempat tidur yang bisa disesuaikan; Tirai jendela; Wadah  dari plastik untuk kemasan; alas; bagian furnitur; bak
kayu; bak plastik; bambu; bangku kecil; bangku kerja; bangku lipat; bantal; bantal dacron; bantal guling; bantal untuk furnitur;
bantalan; bantalan kursi; barang anyaman; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kayu; boks perjalanan; cermin; dasar
tempat tidur; daun meja; divans; etalase; furnitur antik; furnitur bambu; furnitur bean bag; furnitur bentwood; furnitur berlapis;
furnitur dalam ruangan; furnitur dari kayu; furnitur dek; furnitur kamar mandi; furnitur kamar tidur; furnitur kamar tidur yang
dibuat khusus; furnitur khusus; furnitur logam; furnitur modular; furnitur ruang makan; furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu;
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furnitur taman; furnitur teras; furnitur untuk toko; furnitur wallpaper; futon [perabot]; gantungan pakaian; guling; jemuran;
kabinet; kaki kursi; kapstok-kapstok untuk pakaian dari besi; kasur; kasur berpegas; kasur lipat; kasur per busa; kasur udara;
keranjang besar [keranjang]; keranjang dari plastik; keranjang, bukan dari logam; kontainer pengiriman kayu; kotak kayu atau
plastik; kotak kayu dekoratif; kotak sepatu; kotak tampilan; kursi; kursi [perabot]; kursi berlengan; kursi direktur; kursi duduk
berroda; kursi goyang; kursi kantor; kursi lipat; kursi pantai; kursi santai; kursi tinggi; kursi yang dapat diatur ketinggian; kursi-
kursi; laci; laci [bagian furnitur]; lemari; lemari Pajangan [furnitur]; lemari arsip; lemari berlaci; lemari besi; lemari dapur; lemari
dilengkapi dengan cermin; lemari dinding; lemari dipasang; lemari indeks [furniture]; lemari kartu indeks; lemari pakaian; lemari
piring; loker; mebel; mebel tebu; meja; meja berlaci; meja gambar; meja kantor; meja komputer; meja lipat; meja makan; meja
mosaik; meja portabel; meja rias; meja rias tiga cermin; meja yang dapat diatur ketinggiannya.; nomor rumah, bukan dari
logam, tidak bercahaya; panel kayu dekoratif [furnitur]; papan direktori; papan display; papan kayu atau plastik; partisi furnitur;
patio furniture dari plastik; perabot dapur yang dibuat khusus; perabot komputer; perabot pantai; perabot rumah tangga;
perabot sekolah; perabotan; perabotan dapur; perabotan kantor; peti; peti furnitur; peti kayu; peti laci; peti plastik; pintu untuk
furnitur; podium; rak; rak [perabot]; rak alat yang dipasang di dinding; rak botol; rak buku; rak kaca; rak pajangan; rak pakaian
[perabot]; rak penyimpanan; rak perpustakaan; rak piring; rak sepatu; rak untuk lemari arsip; ranjang; ranjang kayu; sandaran;
sandaran tangan untuk furnitur; sandaran tempat tidur; sofa; sofa yang bisa diperpanjang; stan tampilan; talenan [tabel];
tempat tidur; tempat tidur dengan ruang penyimpanan; tempat tidur kapsul; tempat tidur kayu; tempat tidur kursi; tempat tidur
portabel; tempat tidur susun; tirai (perabot); ukiran kayu; unit dinding [furnitur]; unit laci; unit rak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 22:41:10
540   EtiketDID2022086099

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bintaro Business Centre Jl. RC Veteran No. 1-i  , Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

PT. Raja Prakasa Semesta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RPS-MED GOWN
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna putih merupakan warna yang netral dan terlihat bersih mencerminkan kesehatan
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===gaun bedah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 22:59:34
540   EtiketDID2022086101

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. TAGOG RT 003 RW 001 DESA PAMOYANAN KECAMATAN KADIPATEN,
Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, 46157

UMI SITI SUMIATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MANBE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk Ikan; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan perasa; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan

ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis
dan rumput laut; kerupuk ikan; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan
ringan berbahan dasar tepung kentang; makaroni===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 23:23:27
540   EtiketDID2022086102

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Mediterania I Blok AC 18 RT/005 RW.016. Kelurahan Kelapa Gading Barat,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

JEKI ARHAN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOTA BUMI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru muda merupakan simbol kepercayaan, tanggung jawab dan kaya, Biru tua melambangkan kestabilan dan kepercayaan,

Putih melambangkan kesederhanaan, kemurnian, dan kesempurnaan
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; beras ketan; tepung beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 23:43:24
540   EtiketDID2022086103

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Asrama YONIF 527 RT 001 RW 008 Kelurahan Kepuharjo, Kabupaten Lumajang,
Jawa Timur, 67316

Dyah Rahmawati, Ely Asyer Sitompul

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Manjalita
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : pink, lavender, aqua, ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ekstrak rempah-rempah; Sediaan rempah-rempah; Seduhan dari rempah-rempah; campuran rempah-rempah; rempah-

rempah; rempah-rempah bubuk; seduhan herbal berbahan rempah; seduhan herbal berbahan rempah (jahe, kunyit,
temulawak)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 23:52:20
540   EtiketDID2022086104

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO 92 AVENIX, BLOK F NO 8, JL. RAYA SERPONG, SAMPORA-CISAUK,
KABUPATEN TANGERANG, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345

PT. UMIRA MAGNIFIKA ESTETIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: u&me.
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minyak essensial; Pembersih wajah; Sabun Mandi; Sipat (Kosmetik); bedak; body lotion untuk keperluan kosmetik; body

scrub untuk keperluan kosmetik; celak mata; cologne setelah bercukur; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran untuk
manusia; foundation cair; glitter kuku; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik
[tidak termasuk kuas dan spons]; krim after-shave (non-obat); krim kecantikan; krim malam; krim malam [kosmetik]; krim
pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim wajah; lotion kosmetik untuk mengurangi
munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk wajah; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik];
maskara; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersihan; masker untuk membersihkan wajah; minyak esensial alami;
minyak kasturi [wewangian]; minyak wangi; pasta gigi; pasta gigi cair; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa
obat; pelembab tubuh; pengharum ruangan; pensil alis; pensil mata; penyegar nafas; sabun batangan; sabun cair; sabun cair
untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun deodoran; sabun mandi cair; sediaan pembersihan
untuk kulit; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan kecantikan;
sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan
sebelum, selama dan setelah bercukur; serum kecantikan; shampoo ketombe; stiker nail art; tisu basah untuk keperluan
kosmetik; toner kulit; wewangian; wewangian kayu cedar===

Halaman 988 dari 1015



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/10/2022 23:53:19
540   EtiketDID2022086105

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TMN PALEM LESTARI BLOK B.11 NO.61 RT. 009 RW. 013, KEL.CENGKARENG
BARAT, KEC. CENGKARENG, JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta

FRANSISKUS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Siong Chong Lukman S.H., S.Mn.,
Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Rt. 008/001  Kelurahan Kebon Jeruk Kec. Andir
Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EASY GO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HItam, Putih, Merah, Jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat navigasi untuk kendaraan; instrumen navigasi; instrumen navigasi elektronik; peralatan dan instrumen navigasi,

pelacakan dan penentuan posisi elektronik; perangkat lunak untuk sistem navigasi GPS; perangkat lunak untuk sistem
navigasi satelit; perangkat navigasi; perangkat navigasi GPS; perangkat navigasi satelit; sistem navigasi berbantuan satelit;
sistem navigasi satelit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/10/2022 17:23:50
540   EtiketJID2022086178

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GOLAMBANUA II SOMAMBAWA, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, 22852
ALRAHMAD KUDUS BAWAMENEWI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BRODO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Emas Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===pengiriman, penyiaran dan streaming audio dan video melalui komputer, jaringan komputer dan jaringan komunikasi

global; streaming materi audio dan video di Internet; transmisi pesan, data, dan konten melalui Internet dan jaringan
komunikasi lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/10/2022 17:25:41
540   EtiketD112022086179

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GG. Gajah Mada 09, No:06, Rt.002 / Rw.007, Kel. Benua Melayu Darat, Kec.
Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78122

Fransisca Chandra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jiankang (健康)Chinese Cuisine
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Jiankang (健康) jika diterjemahkan ke Bahasa Indonesia berarti SEHAT. Ditambah keterangan Chinese
Cuisine untuk menjelaskan produk yang dijual

591 Uraian Warna : Warna merah, putih, emas dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-

polongan atau sayuran; Che Hun Tiau; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam Goreng
Mentega; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Pop; Nasi Karage;
Nasi Kari Ayam; Nasi Katsu; Nasi Teriyaki; Nasi goreng katsu; Puding (makanan penutup); Puding dari telur, susu dan gula;
Teh lemon; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan; makan siang dalam kotak yang
terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makanan gurih siap saji di kelas ini terutama terdiri dari pasta
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atau nasi; makanan siap saji berbahan dasar beras; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan
beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh ditambah
buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus
sayuran; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman sediaan berbahan dasar kakao;
minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;;
nasi goreng; nasi kotak; nasi yang dimasak; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; panna cotta (hidangan penutup);
puding; puding kembang tahu; puding tahu; sediaan minuman kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/10/2022 17:29:10
540   EtiketJID2022086180

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jelapat I, RT/RW 012/000, Desa Jelapat I, Kec. Tamban, Kabupaten Barito Kuala,
Kalimantan Selatan, 70566

MUHAMMAD IHSANUL FIKRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawarman S.H., M.Si.
Deluxe Residence Jalan Raden Sanim RT. 06 RW. 12 No. 70 Kelurahan Tanah Baru

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEYKA Media Property #BisaPunyaRumah + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang

industri Properti (Real Property); Jasa penyediaan real eastate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya,
termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar properti, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property,
pengelolaan properti; Memberikan informasi di bidang jasa asuransi dan keuangan melalui situs web, blog dan situs sosial
media; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan bangunan; jasa penaksiran property dan agen
pemegang wasiat property; persiapan manajemen properti riil (real property) dari laporan keuangan yang berkaitan dengan
real estat; sewa-beli bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/10/2022 17:29:33
540   EtiketJID2022086181

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GOLAMBANUA II SOMAMBAWA, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, 22852
ALRAHMAD KUDUS BAWAMENEWI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BRODO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Emas Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan online interaktif dalam bentuk situs

web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; penyelenggaraan peragaan busana virtual online untuk tujuan
hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/10/2022 18:27:07
540   EtiketDID2022086183

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL KP JANIS/ PEKOJAN 3 GG R BUNTU NO.10 RT 003 RW 008, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11240

Tan Sherny Marshellini, Rose Suryati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HI SKIN
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : HI SKIN artinya hai kulit
591 Uraian Warna : kuning emas dan latar berwarna putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deodoran spray; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu memelihara kesehatan; Jamu pelangsing; Krim Jerawat; MINYAK

ANGIN; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman pelangsing; Minuman
suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan
stamina dan kecantikan; Pembalut untuk haid; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture;
Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen-suplemen serat makanan diet; antioksidan
[suplemen makanan]; deodoran (selain untuk penggunaan pribadi); enzim untuk suplemen diet; gula diet untuk keperluan
medis; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kapsul pelangsing; kolagen untuk keperluan medis; kolagen yang dapat dimakan;
makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis;
obat-obatan pelangsing tubuh; pembalut wanita; pembalut, kedokteran; pencernaan untuk keperluan farmasi; penekan nafsu
makan untuk keperluan medis; penyegar nafas untuk keperluan medis; pil antioksidan; produk sampingan dari pengolahan
sereal untuk keperluan diet atau medis; sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan farmasi
untuk mengobati gangguan sistem pencernaan; sediaan lidah buaya untuk keperluan farmasi; sediaan-sediaan diet untuk
keperluan pelangsingan (kesehatan); suplemen diet; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet, suplemen nutrisi dan
suplemen makanan; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan berbasis karbohidrat;
suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan
medis; suplemen makanan obat berbasis kolagen; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara
individu atau dalam kombinasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/10/2022 18:54:27
540   EtiketDID2022086184

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BLOK PECUNG KULON  RT/RW. 012/004 DESA KASUGENGAN KIDUL
KECAMATAN DEPOK, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 45155

ETIN EMIYATIN, H. Basuni

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Saos Tomato SBP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===saos tomat; saus tomat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/10/2022 19:29:14
540   EtiketDID2022086185

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. IMAM BONJIL SUKAJADI RT/RW 002/003 Kel. Sukajadi Kec. Karawaci Kota
Tangerang Banten, Kota Tangerang, Banten, 15113

Galang Wicaksana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GNS IND
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam ,putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; sepatu;

sepatu bayi rajutan; sepatu bersepeda; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk wanita; sepatu formal; sepatu kanvas; sepatu
keriting; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu panjat; sepatu renda; sepatu santai; tas sepatu kriket===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/10/2022 20:03:55
540   EtiketJID2022086186

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BANGUNAN BARAT NO. 25, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13210

BILLY ANGGI YUARI BAKAR
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOOSKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang

menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe;
Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Dekorasi kue; Depot penyediaan makanan dan minuman; Fasilitas
perjamuan dan pesta sosial; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa akomodasi
sementara; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa bar; Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa kedai kopi; Jasa klub
malam; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa konsultasi sehubungan dengan fasilitas
hotel; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa penginapan; Jasa penyedia
makanan Kebab; Jasa penyediaan akomodasi hotel sementara; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa
penyediaan fasilitas ruang jamuan; Jasa penyediaan fasilitas ruang konferensi dan konvensi; Jasa penyediaan fasilitas
seminar dan rapat; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan
kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan gedung untuk tempat konser; Jasa perkemahan
[pondok untuk berlibur]; Jasa reservasi pemesanan untuk akomodasi dan makan; Jasa resort; Jasa restoran sushi yang
diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran,
termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di
dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan
katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran,
yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa yang melayani pemesanan dan
penjualan voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan
voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa
biro akomodasi; katering makanan dan minuman; layanan agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan asrama;
layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen kedatangan dan keberangkatan]; penyewaan akomodasi
sementara; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi sementara melalui Internet; reservasi kamar hotel dan
penginapan sementara; rumah pemondokan; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings); Jasa/layanan hotel,
restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi; Kafetaria; Kedai; Kedai
barbekyu; Kedai burger; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai ramen;
Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan
laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi
mandhi arab; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos);
Layanan hotel yang berupa program penghargaan insentif; Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara;
Layanan kafe; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari
database komputer atau dari internet; Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam
pangsit; Layanan keramahtamahan akomodasi, yaitu, menyediakan perumahan sementara; Layanan menjemput makanan;
Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi tentang akomodasi dan tempat untuk
makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya; Layanan pemberian nasihat dan informasi
yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan pemesanan dan layanan
reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality)
[akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan perjamuan; Layanan reservasi akomodasi; Layanan reservasi untuk
memesan makanan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran dibawa pulang; Layanan
restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Layanan tempat tidur dan sarapan; Layanan yang menyediakan
makanan dan minuman dengan truk berjalan; Lounge koktail; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan
dengan makanan dan minuman tidak beralkohol termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang
layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk
restoran dan makanan; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Menyediaan fasilitas untuk
pameran dan eksibisi; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi,
pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pangkeng (Rumah
Singgah Sementara); Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan
dan penyewaan ruang rapat (meeting); Pemesanan meja restoran secara online; Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan);
Penginapan untuk liburan; Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyediaan akses ke lounge VIP; Penyediaan fasilitas dapur;
Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran; Penyediaan informasi
tentang layanan akomodasi sementara; Penyediaan katering; Penyediaan makanan dan minuman; Penyediaan makanan dan
minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Penyewaan akomodasi liburan; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan tempat
untuk acara sosial; Pondok penyediaan makanan sate; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran Jepang;
Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan;
Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food
Truck); Restoran khusus pempek; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang
menyediakan se'i; Ruang es krim (parlours); Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar,
ayam goreng, ayam krispy; Rumah bir; Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang;
Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang sudah digiling; Tempat makan yang menghidangkan
kudapan; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering; layanan bar dan restoran; layanan kafetaria; layanan
restoran yang bisa dibawa pulang; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; Tempat
penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan
kudapan; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung makan; Warung penyediaan makanan sate;
akomodasi sementara; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; angkringan; bar dan layanan katering;
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bar kopi; cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi kue; dekorasi makanan;
delicatessens [restoran]; hidangan istimewa kampung (HIK); hotel yang diperpanjang tinggal; hotel, motel, restoran, bar dan
layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; informasi dan saran
sehubungan dengan persiapan makan; informasi sehubungan dengan persiapan makan; jasa agen perjalanan untuk membuat
reservasi hotel; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi
hotel; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi
sementara; jasa agen perjalanan untuk pemesanan akomodasi; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi; jasa agen
perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa angkut makanan dan minuman; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa
hotel khusus yang diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel yang sering berkunjung; jasa informasi,
saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
katering bisnis; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan
konsultasi yang berkaitan dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan pemesanan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa
katering; jasa katering bisnis; jasa katering hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong
ham dengan pisau untuk pameran, pengecapan dan acara publik; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk
pernikahan dan acara pribadi; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering
untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang
perhotelan; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa kontrak
untuk katering; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa
penginapan wisatawan; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan kopi untuk kantor; jasa penyediaan makanan berupa
roti; jasa penyediaan minuman dengan boba; jasa penyewaan ruang pertemuan; jasa reservasi untuk penyediaan akomodasi
perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa
pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe
dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman
kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji;
katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk
institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering
untuk penyediaan makanan dan minuman; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai ayam goreng; kedai roti
dan kue (bakeries); keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan minuman; konsultasi yang
disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan
akomodasi hotel; layanan agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan
akomodasi hotel; layanan akomodasi perhotelan; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp liburan; layanan
asrama turis; layanan bar; layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan
sayuran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan
bar yang mengutamakan jus buah dan jus sayuran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan
bawa pulang makanan dan minuman; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya];
layanan bistro; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan dekorasi cookie khusus; layanan
hostel pemuda; layanan hotel; layanan hotel dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel resor; layanan hotel untuk
pelanggan pilihan; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, motel dan resor; layanan hotel, motel, dan rumah kos;
layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi bar; layanan informasi hotel;
layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar makanan ringan;
layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria
dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan katering keliling; layanan
katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan katering untuk
menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk menyediakan
masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk panti jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering untuk
rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan katering
untuk sekolah; layanan kedai kopi dan bar makanan ringan; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman;
layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan koki pribadi; layanan kopi dan
bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan lounge airport; layanan lounge hotel; layanan lounge koktail; layanan makanan dan
minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang;
layanan minum teh; layanan motel; layanan pembuatan bir; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan
akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan pemesanan kamar hotel;
layanan pemesanan kamar hotel secara online; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk orang lain; layanan
penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen kedatangan dan keberangkatan]; layanan penginapan resor; layanan
penginapan tempat tidur dan sarapan; layanan penginapan wisatawan; layanan perhotelan [layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman]; layanan persiapan makanan; layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan pusat penitipan anak
dan penitipan anak; layanan rantai restoran; layanan reservasi akomodasi sementara dalam sifat membuat reservasi dan
pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs web; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan
reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; layanan reservasi restoran; layanan restoran
Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan
restoran ramen; layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura;
layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran
yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang minum teh; layanan ruang publik,
bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah kopi; layanan rumah untuk turis; layanan
salad bar; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan sommelier untuk penyediaan saran yang berkaitan
dengan anggur, dan anggur dan pasangan makanan; layanan teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan
minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan
akomodasi sementara; layanan untuk pemesanan kamar; layanan untuk persiapan makanan dan minuman; layanan wine bar;
layanan wisma; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan
minuman teh; lounge; melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman
berkarbonasi atau minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; memberikan informasi dalam sifat resep
untuk minuman; memberikan informasi di bidang resep dan memasak dari basis data komputer; memberikan informasi online
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terkait pemesanan akomodasi liburan; memberikan informasi online terkait pemesanan hotel; memberikan informasi
penginapan melalui Internet; memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet; memberikan informasi
tentang bartending; memberikan informasi tentang karakteristik anggur; memberikan informasi tentang layanan bar;
memberikan informasi tentang layanan crèche; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan
dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi yang berkaitan dengan hotel; memberikan peringkat dan ulasan
restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang
restoran dan bar; membuat reservasi hotel untuk orang lain; mengambil layanan makanan cepat saji; mengatur akomodasi
hotel; mengatur akomodasi perumahan sementara; mengatur dan menyediakan akomodasi sementara; mengatur homestay
untuk siswa luar negeri; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan
makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di
perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di
toko donat; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran; menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi hotel;
menyediakan akomodasi liburan; menyediakan akomodasi perumahan sementara; menyediakan akomodasi sementara;
menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di apartemen liburan;
menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan;
menyediakan akomodasi sementara sebagai bagian dari paket keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara untuk
para tamu; menyediakan fasilitas konferensi; menyediakan fasilitas konferensi, pameran dan pertemuan; menyediakan
fasilitas konvensi; menyediakan fasilitas pameran di hotel; menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial untuk acara-acara
khusus; menyediakan fasilitas taman trailer sementara; menyediakan fasilitas untuk pameran; menyediakan fasilitas untuk
pameran dan konferensi; menyediakan fasilitas untuk pameran dan pameran; menyediakan layanan bar; menyediakan
layanan hotel dan motel; menyediakan layanan informasi penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan
perjalanan untuk pelancong; menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas
pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil;
menyediakan layanan makanan dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan restoran; menyediakan layanan
wisma; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan
minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran
dan bar; menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama
waralaba; menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para
tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan
makanan dan minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman
untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman
untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk tamu; menyediakan makanan dan penginapan di
peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan
kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para
tamu; menyediakan pemesanan kamar dan layanan pemesanan hotel; menyediakan penginapan sementara di kamp liburan;
menyediakan pusat komunitas untuk pertemuan dan pertemuan sosial; menyediakan ruang konferensi; menyediakan saran
dan layanan informasi on-line terkait dengan anggur dan pasangan makanan; menyediakan selimut untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan selimut untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan
tempat akomodasi sementara yang ramah untuk binatang peliharaan; menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk
mengadakan seminar; naik untuk kuda; pelayanan ruang minum; pembuatan reservasi penginapan sementara untuk orang
lain; pemesanan akomodasi perkemahan; pemesanan akomodasi sementara; pemesanan akomodasi sementara di sifat
rumah liburan; pemesanan hotel; pemesanan jasa katering; pemesanan kamar hotel untuk wisatawan; pemesanan kamar
untuk pelancong; pemesanan penginapan; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; pengaturan untuk
penyediaan makanan; penginapan turis; pengukiran makanan; penyajian makanan dan minuman; penyediaan fasilitas jamuan
dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan, konferensi dan
pameran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi dalam
bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan
informasi hotel; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web;
penyediaan informasi secara pribadi mengenai hotel melalui Internet; penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort
dan akomodasi sementara; penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan
pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang menampilkan
informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan
makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan; penyediaan makanan yang
dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi
sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel
dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan pertemuan
sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; penyediaan reservasi kamar hotel
dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi online,
pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan sementara, akomodasi sementara dan sewa untuk tujuan liburan
sementara; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-
akomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-
perjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyediaan tempat perjamuan
makan dan acara sosial untuk acara spesial; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara di rumah
liburan dan apartemen; penyewaan akomodasi sementara di rumah liburan dan flat; penyewaan akomodasi sementara di vila
dan bungalow; penyewaan akomodasi sementara untuk liburan; penyewaan bangunan logam dan non-logam; penyewaan
bangunan yang dapat dipindah-pindahkan; penyewaan fasilitas perjamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus;
penyewaan kamar sebagai akomodasi sementara; penyewaan kamar untuk fungsi sosial; penyewaan kamar untuk
mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kamar untuk pesta ulang tahun;
penyewaan kamar untuk resepsi pernikahan; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan, peralatan
makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan ruang konferensi; penyewaan ruang pertemuan;
penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk
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resepsi pernikahan; penyewaan ruangan untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat;
penyewaan tempat pameran; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung;
persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan
dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk
konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan
Jepang untuk konsumsi segera; persiapan makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman;
persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing;
pub; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi sementara di hotel dan rumah kos; reservasi akomodasi sementara
melalui Internet; reservasi dan pemesanan eco-lodge; reservasi dan pemesanan penginapan sementara; reservasi kamar
hotel dan penginapan sementara; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran
khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang
menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan
makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan
katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; ruang es krim; rumah makan; rumah makan cina halal; rumah
pemondokan; salad bar [layanan restoran]; saran sehubungan dengan persiapan makan; saran tentang resep memasak; sewa
rumah liburan; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); tempat pizza; warung makan
tradisional; warung yang menyediakan bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/10/2022 20:19:08
540   EtiketDID2022086187

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN. H. RAUSIN NO.44 RT.005/008, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11550

VERONICA SITI JUMIARSIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Toejoean
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT DAN KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman dengan bahan dasar kopi; minuman sediaan berbahan dasar kopi; produk-produk kopi; sediaan minuman

kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/10/2022 20:29:19
540   EtiketJID2022086188

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cowang Dereng, RT/RW: 007/002, Batu Cermin, Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat, Nusa Tenggara Timur

HELEN SURIJANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SURYA AGUNG + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor alat kesehatan; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Iklan dan promosi kosmetik; Jasa

agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir
yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa ekspor - impor
untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa grosir di bidang kosmetik; Jasa konsultasi
bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen
diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-
produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan toko
eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan
perawatan kesehatan, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui
website; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir
untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa perantara komersial untuk produk-produk
farmasi; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik;
Jasa toko eceran secara online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko retail
yang menjual kosmetik; Layanan administrasi untuk rujukan medis; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan
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agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang menampilkan
peralatan kosmetik; Layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor medis; Layanan
eceran atau grosir barang cetakan seperti buku, e-book; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan;
Layanan iklan, pemasaran dan promosi di bidang jasa medis; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko
grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan
toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Penjualan online atas publikasi cetak, buku, majalah,
materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik; Penjualan ritel dan grosir bahan medis; Perdagangan
besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar kosmetik; Produksi film iklan dalam bentuk
videotape/rekaman video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko
eceran yang menjual produk susu; Toko minuman panas dan dingin; Toko yang menjual kosmetik; administrasi bisnis program
dan layanan penggantian obat; galeri seni untuk tujuan komersial atau iklan; grosir dan eceran film, rekaman suara, karya
sastra, karya dramatis, karya musik dan karya artistik; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa grosir untuk
instrumen medis; jasa penjualan alat-alat kedokteran; jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan produk serta layanan
kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa perantara komersial untuk
kosmetik; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-
line; jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik;
layanan eceran atau grosir untuk alat tulis; layanan eceran atau grosir untuk barang olahraga; layanan eceran atau grosir
untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk persediaan medis; layanan eceran atau grosir untuk sediaan farmasi,
kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi, dan kakao; layanan grosir
untuk alat kesehatan untuk manusia; layanan grosir untuk peralatan medis; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran
hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan grosir yang
berkaitan dengan peralatan medis; layanan penagihan medis untuk dokter; layanan penagihan medis untuk rumah sakit;
layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia; layanan ritel untuk instrumen
medis; layanan ritel untuk peralatan medis; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan
persediaan medis; layanan ritel yang berkaitan dengan karya seni; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; layanan toko
grosir menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel
menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel on-line yang menampilkan karya seni; layanan toko ritel online yang
menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; manajemen administrasi klinik
perawatan kesehatan; manajemen biaya medis; memberikan bantuan administrasi ke apotek untuk mengelola inventaris obat;
memelihara catatan dan file medis pasien; memelihara catatan dan file riwayat medis pribadi; memelihara file dan catatan
mengenai kondisi medis individu; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri farmasi
yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial
atau iklan; minimarket; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan kosmetik;
pemasaran di bidang jasa medis; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengecer toko serba ada; penjualan ritel dan grosir
kosmetik; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; promosi kompetisi dan
acara olahraga; rujukan medis; sponsor promosi acara musik; sponsor promosi acara olahraga; sponsor promosi kompetisi
dansa hip hop; sponsor promosi pameran seni; tagihan medis; toko alat kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/10/2022 21:41:48
540   EtiketJID2022086191

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Tridaya Indah B11 No. 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Ardi Santoso Wibowo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRORETRO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen-agen Penjualan Elektronik; Distributor Elektronik; Jasa agen

penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan
aksesoris mobil; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penjualan barang secara online atau offline, baik
retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barang-barang elektronik; Toko Grosir
Elektronik; Toko barang elektronik audio dan audio visual; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil;
Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko-toko Grosir Elektronik; jasa agen penjualan yang menampilkan bagian dan
aksesoris untuk mobil; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran atau grosiran
terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web internet; jasa grosir yang berkaitan dengan aksesoris mobil;
layanan perdagangan elektronik; layanan ritel yang disediakan oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; penjualan
spareparts kendaraan bermotor; toko elektronik; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko penjualan
barang elektronik baik secara online ataupun secara langsung; toko spareparts dan akesoris kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/10/2022 22:43:05
540   EtiketDID2022086192

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. JA’IS, RT/RW: 005/002, Kel/Desa : Mendawai, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara,
Syarifah Balqis Almuthahar
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Prov. Kalimantan Tengah, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tameemah Beauty
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Pink dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Busa (kosmetik)
[Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Gel jerawat (kosmetik);
Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan
kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik);
Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik fungsional; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Krim
Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim
kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik);
Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah
bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik);
Maker wajah (Kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik;
Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan
kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik);
Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik;
Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan
(kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah
[facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk mandi dan
mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan
kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan bulu
(kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik);
Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi
untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk
wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; cotton buds untuk keperluan
kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi
tubuh untuk keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk tubuh
(kosmetik); handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan
kosmetik; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk
penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk;
kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik non-medis; kosmetik
perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit;
kosmetik untuk hewan; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; krim anti-
bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku untuk keperluan
kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri
[kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik);
krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion
kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kulit dan
tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lumpur
kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan
kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch
jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih
tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pensil
mata kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan
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kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk
keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku
[kosmetik]; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun
lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-
dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak
mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat;
sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan
kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan
jerawat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan penyamakan
sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik;
sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh
untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah
(kosmetik); susu almond untuk keperluan kosmetik; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata
rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan
kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab
sebelumnya; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion
kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik,
lotion rambut===
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Kota Bontang,
Provinsi Kalimantan Timur.
, Kota Bontang, Kalimantan Timur
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Alamat Kuasa :

: Asti Wasiska S.H., M.H.
Jati Makmur Permai Blok A5 No. 1 Rt. 004 Rw. 10 Jati Makmur Pondok Gede Bekasi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANEKA TUKANG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis; Administrasi urusan bisnis waralaba; Akuntansi; Iklan termasuk distribusi bahan iklan; Iklan untuk

mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon
hak istimewa; Jasa akunting; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Memberikan informasi
untuk penjualan barang orang lain; Menyediakan informasi bisnis; Penyewaan peralatan untuk periklanan; agen agregat
penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen atau agen penjualan pesanan melalui surat; agen kerja
terkait dengan pembayaran barang; agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan
saran untuk iklan dan promosi penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan
dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk
mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen untuk penerbitan kupon
(termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; analisa dan pengajaran
manajemen; analisa manajemen atau pemberian nasehat tentang manajemen; analisis dan penelitian pasar; beriklan di
Internet untuk orang lain; iklan; jasa agen periklanan; jasa perantara bisnis untuk menjual dan membeli barang dan jasa;
layanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran kartu kredit; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di
internet; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan
pencarian informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan perdagangan
elektronik; memberikan informasi komersial kepada konsumen; mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui jaringan komputer global; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan poin pembelian
untuk penggunaan kartu kredit; menyediakan dan menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan
informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang
manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; Bantuan bisnis yang terkait
dengan waralaba; Jasa Penyediaan tenaga kerja; Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba hotel;
Jasa eceran hypermarket; Jasa iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs
web; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui
database komputer online; Jasa perantara komersial untuk pembelian dan penjualan produk konsumen; Jasa perantara yang
mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambung-langsung (online); Jasa periklanan barang
secara sambung langsung (online); Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran
secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran
melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi
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yang bisa dibagikan atau viral; Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa periklanan online; Jasa
periklanan yang disediakan melalui internet; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran yang menyajikan ayam; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Keagenan tenaga kerja; Layanan
informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan perantara bisnis; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan –
layanan perekrutan tenaga kerja; Manajemen Usaha; Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe
yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan
asuransi; Penempatan tenaga kerja; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem
penentuan posisi global; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan tempat pasar online untuk
pengguna jasa dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman;
Supermarket bahan bangunan; TOKO SERBA ADA; Toko serba ada; Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan
manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; administrasi bisnis; fungsi kantor; jasa pengadaan kerjasama,
untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; jasa periklanan; manajemen bisnis; menyediakan dan
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; administrasi franchise (waralaba); administrasi
komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta mendapatkan
diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan, program loyalitas
konsumen, skema insentif dan loyalitas pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau insentif, program imbalan
loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif penjualan dan promosi, program insentif promosi penjualan, urusan bisnis
waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi urusan bisnis waralaba; administrasi usaha; bantuan bisnis terkait dengan
pendirian waralaba; bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba;
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fungsi kantor; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agen periklanan televisi; jasa agen tenaga kerja dan
pekerjaan; jasa analisis periklanan; jasa bisnis dan periklanan; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan;
jasa perantara bisnis untuk menjual dan membeli barang dan jasa; jasa periklanan; jasa periklanan B2B (transaksi komersial
antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi dan konsultasi yang terkait dengannya;
jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa
periklanan dan publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita komersial pihak
ketiga melalui media cetak, audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan email; jasa periklanan media sosial; jasa
periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan video; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa
periklanan yang disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi,
nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa periklanan, yaitu, manajemen
kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa periklanan, yaitu,
penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan
untuk orang lain; jasa waralaba hotel (manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu menawarkan bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel, kondominium,
gedung apartemen; jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel,
restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat
konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa organisasi dan
pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-jasa perantara
usaha untuk penjualan dan pembeliaan barang dan jasa, yakni, memfasilitasi transaksi pembeli dan penjual dengan
menyediaan informasi tentang penjual, barang dan/atau jasa kepada pembeli; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online;
jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-
komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau
melalui saluran-saluran komunikasi viral; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak
kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan
data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; konsultasi perekrutan tenaga kerja; layanan agen tenaga kerja;
layanan agen tenaga kerja sementara; layanan agen tenaga kerja yang berkaitan dengan au pair; layanan konsultasi bisnis
yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan manajemen bisnis yang berkaitan
dengan waralaba; layanan perekrutan tenaga kerja; layanan perencanaan karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi;
layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan, yaitu, mempromosikan jasa pihak lain;
layanan ritel disediakan oleh hypermarket; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan waralaba dalam bentuk
memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan waralaba dalam bentuk
memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba dan ritel; layanan
waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam
pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam
pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam
pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam pengoperasian,
pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; layanan-layanan konsultasi
bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; layanan-layanan perekrutan tenaga kerja,
layanan-layanan relokasi; manajemen bisnis; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; memberikan bantuan dalam
pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba;
memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang
manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan informasi kerjasama waralaba
(administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi terkait
perekrutan tenaga kerja; menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan waralaba; minimarket; penyediaan bantuan bisnis
untuk pengoperasian waralaba; perekrutan tenaga kerja; perekrutan tenaga kerja dan konsultasi kepegawaian; periklanan
barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; pertukaran tenaga kerja; rekrutmen dan manajemen
stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; saran bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba;
supermarket; supermarket peralatan dan perlengkapan pertukangan===
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer; Desain dan pengembangan perangkat keras dan
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perangkat lunak komputer; Desain dan pengembangan perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer, tidak
satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Desain situs web;
Desain, pembuatan, hosting dan pemeliharaan situs web; Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs seluler
untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi konten on-line; Hosting konten digital pihak ketiga yang berupa foto, video, teks,
data, gambar, situs web, dan karya elektronik lainnya di internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; Hosting platform perdagangan elektronik di internet berhubungan dengan
platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Hosting platform perdagangan elektronik
di internet berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan;
Hosting platform transaksi di internet berhubungan dengan platform pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan
pengemasan; Hosting platform transaksi di internet berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan
kepada pelanggan dari produk kemasan; Hosting situs web komputer melalui komputasi cloud; Jaringan komputer dan
layanan keamanan Internet; Jasa bantuan teknis mengenai pengoperasian dan pengelolaan situs web untuk orang lain; Jasa
dan saran dalam hal mengontrol akses orang, yaitu  menyediakan akses yang aman, situs web untuk anggota saja yang
menampilkan teknologi yang memberikan anggotanya kemampuan untuk masuk ke area daring yang dilindungi supaya dapat
melakukan aktivitas layanan keuangan atau memfasilitasi transaksi e-commerce; Jasa informasi, pemberian nasehat dan
konsultasi berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Jasa komputer,
yaitu, penyediaan suatu situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang memungkinkan para pengguna untuk
mengelola foto dan video online mereka; Jasa konsultasi dalam bidang internet, www dan jasa keamanan jaringan
komunikasi, jasa keamanan informasi; Jasa pemetaan, yaitu, penyediaan sebuat situs web dan tautan situs web ke informasi
geografis, gambar peta, dan rute perjalanan; Jasa penyediaan halaman web online yang menampilkan informasi pengguna
tertentu, yang termasuk mesin pencarian dan tautan web online untuk situs web lain; Jasa penyediaan informasi dalam bentuk
data, file, aplikasi dan informasi yang terkomputerisasi melalui sebuah halaman situs web online yang disesuaikan; Layanan
penyimpanan data elektronik; Penyediaan video online yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; hosting aplikasi
multimedia dan interaktif; hosting ruang memori elektronik di Internet untuk media, situs, video, pengaturan media sosial, surat
kabar dan layanan iklan (dalam jaringan); hosting situs web di Internet; jasa penyediaan platform digital secara daring untuk
iklan dan penjualan; layanan komputer, yaitu, mengkurasi (curating) konten dan iklan yang ditentukan pengguna online dan
menciptakan/membuat umpan media sosial; membuat dan memelihara situs web; pengembangan perangkat lunak, produk
dan aplikasi multimedia interaktif untuk digunakan dalam kaitannya dengan skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema
kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; penyediaan situs media sosial; Jasa
penyediaan mesin pencarian internet untuk mencari dan menarik informasi, situs web, dan sumber lain yang tersedia pada
jaringan komputer untuk orang lain; Jasa penyediaan mesin pencarian untuk internet; Jasa penyediaan mesin pencarian untuk
mendapatkan data yang menampilkan informasi di bidang berita, ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan,
makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan,
dan kesejahteraan (wellness) melalui internet; Jasa penyediaan penggunaan sementara peranti lunak online yang tidak dapat
diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian mereka
ketika menggunakan internet; Jasa penyediaan platform internet untuk transaksi komersial dilakukan  secara elektronik melalui
internet (e-commerce); Jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS), yaitu, hosting perangkat lunak  untuk digunakan
oleh pihak lain untuk digunakan sebagai penyediaan database online berupa berbagai macam informasi minat umum melalui
internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi
dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Jasa
perencanaan dan konstruksi situs web; Jasa rekayasa, khususnya perencanaan proyek teknis dan desain rekayasa jalur untuk
pemrosesan produk web; Jasa urun daya (crowdsourcing) online, yaitu, menyediakan suatu situs web yang memungkinkan
para pengguna untuk melakukan atau mencari kinerja pekerjaan, usaha atau proyek; Jasa-jasa penciptaan, hosting (tuan
rumah) dan perawatan situs-situs web; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak
untuk mengakses Internet dan jaringan komputer;; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat
lunak untuk perdagangan elektronik, video-sesuai-permintaan, game online interaktif, menjelajah internet, dan mengirim dan
menerima email dan pesan instan; Jasa komputer sehubungan dengan pencarian database dan situs
web komputer yang disesuaikan; Konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce;
Kustomisasi perangkat lunak web, dan desain antar muka pengguna komputer untuk pihak lain; Layanan aplikasi penyedia
(ASP) jasa yang menampilkan piranti lunak di bidang konferensi berbasis web, konferensi audio, pengiriman pesan elektronik,
kolaborasi dokumen, konferensi video, dan pemrosesan suara dan panggilan; Layanan desain dan pembuatan situs web;
Layanan dukungan teknis di bidang komputer, data, email, web, dan keamanan jaringan; Layanan ekstraksi data web;
Layanan hosting situs web; Layanan ilmiah dan teknologi serta penelitian dan desain yang berkaitan dengannya, yaitu valuasi,
perkiraan dan penyelidikan ilmiah dan teknologi, layanan konsultasi; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang
berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer, konsultasi keamanan komputer, konsultasi perangkat lunak
komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem komputer, layanan integrasi sistem komputer, konsultasi teknologi
komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data
program dan data data komputer [bukan konversi fisik], enkripsi data dan layanan decoding, desain dan pengembangan
program komputer untuk telepon genggam, desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer, diagnosis
kesalahan pada program komputer, hosting situs komputer [situs web], hosting perangkat lunak berbentuk layanan (Saas),
pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer,
penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi informasi, memberikan informasi tentang teknologi komputer dan
pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin pencari untuk internet, menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi global,
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran
elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses
pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk
perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], konsultasi teknologi, konsultasi teknologi
konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak komputer [dukungan teknis], memperbarui perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan resiko komputer, konsultasi desain situs web, desain situs web,
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan dan
menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet; Layanan
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informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer, konsultasi keamanan
komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem komputer, layanan integrasi
sistem komputer, konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi data atau dokumen dari fisik
ke media elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik], enkripsi data dan layanan decoding,
desain dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan pengembangan perangkat lunak komputer
untuk komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs komputer [situs web], hosting perangkat lunak
berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan
pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi informasi, memberikan informasi tentang
teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin pencari untuk internet, menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer
melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh
untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], konsultasi teknologo,
konsultasi  teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak computer [dukungan teknis], memperbarui perangkat
lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan computer dan pencegahan resiko komputer, konsultasi desain situs web,
desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data
keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui
internet.; Layanan informasi, yang ditawarkan melalui laporan yang dapat diakses melalui jaringan komputer global, pemberian
informasi statistik tentang pesan internet dengan volume tinggi dan komunikasi jaringan lainnya untuk digunakan dalam
pengelolaan sistem informasi; Layanan keamanan Internet, yaitu, layanan yang memantau dan mengumpulkan intelijen
keamanan siber secara global dalam bentuk pengumpulan dan penyebaran informasi dari jaringan komputer tentang ancaman
siber dan malware; Layanan keamanan komputer, yaitu, pembatasan akses ke dan oleh jaringan komputer ke dan dari situs
web dan media yang tidak diinginkan; Layanan komputer pada halaman web yang disesuaikan dengan menampilkan
informasi yang ditentukan pengguna atau ditentukan dalam sifat profil pribadi, audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data;
Layanan komputer yaitu hosting fasilitas web online untuk orang lain untuk menyelenggarakan dan mengadakan pertemuan
acara dan diskusi interaktif melalui jaringan internet dan komunikasi; Layanan komputer, yaitu menyediakan portal internet
yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dari jarak jauh dengan sistem pemantauan,
kontrol, dan otomasi rumah dan lingkungan; Layanan komputer, yaitu, hosting fasilitas web on-line bagi pihak lain untuk
mengatur dan memonitor jaringan nirkabel, mengelola pengguna, menerapkan pembaruan piranti lunak, mengatur batas
bandwidth, dan memelihara halaman splash bermerek; Layanan komputer, yaitu menyediakan situs internet yang
menampilkan teknologi untuk digunakan dalam pemantauan lingkungan, sistem kontrol, dan otomasi rumah dan lingkungan;
Layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memfasilitasi layanan
telekonferensi multimedia dan konferensi video, layanan pengiriman pesan singkat, surat elektronik, dan layanan voice over
internet protocol (VOIP); Layanan perangkat lunak, pemrograman dan pemeliharaan keamanan dunia maya dan keamanan
internet; Layanan portal web (desain atau hosting); Membangun platform internet untuk bisnis elektronik berhubungan dengan
platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Membangun platform internet untuk bisnis
elektronik berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan;
Membangun platform internet untuk perdagangan elektronik; Memberikan informasi tentang teknologi ilmiah melalui
komunikasi menggunakan terminal komputer, termasuk yang disediakan melalui Internet; Memberikan situs web interaktif
untuk kolaborasi profesional medis; Membuat dan mendesain halaman web untuk orang lain; Membuat situs web; Membuat
situs web di bidang keuangan dan perbankan; Memelihara situs web mengenai pendidikan bahasa; Mencegah pencurian
internet dan informasi online melalui kata sandi; Menyediakan akses yang aman, situs web untuk anggota saja menampilkan
teknologi yang memberikan profesi medis jaringan Internet terdaftar kemampuan kepada jaringan, mengkomunikasikan dan
berbagi data untuk kepentingan diagnosis medis dan evaluasi atas pencitraan medis; Menyediakan informasi dalam bidang
internet, www dan keamanan jaringan komunikasi terkomputerisasi dan keamanan pengiriman data dan informasi;
Menyediakan informasi dari indeks dan database informasi, yang dapat dicari termasuk teks, dokumen elektronik, database,
grafik, media elektronik, gambar dan konten audio visual melalui internet dan jaringan komunikasi; Menyediakan layanan
otentikasi pengguna menggunakan teknologi sistem masuk tunggal (single sign-on) melalui situs web; Menyediakan layanan
pencarian komputer yang disesuaikan, yaitu, mencari dan mengambil informasi atas permintaan spesifik pengguna melalui
internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi
dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Menyediakan
mesin pencari internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
Menyediakan situs web dimana pengguna dapat memposting dan mengirim peringkat, ulasan dan rekomendasi pada acara-
acara dan aktifitas dalam bidang jasa perhotelan, resor, maskapai, rental mobil, pembagian waktu, perjalanan dan liburan;
Menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna perantara dan konsultan tunjangan
karyawan untuk melihat video online di bidang manajemen sumber daya manusia; Menyediakan situs web yang menampilkan
teknologi yang memungkinkan pengguna perantara dan konsultan tunjangan karyawan untuk melihat video online di bidang
manajemen sumber daya manusia (HCM); Pemantauan jarak jauh atas fungsi dan penggunaan instalasi dan peralatan
sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dangan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi,
instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran,
pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis melalui jaringan komputer dan
Internet, dan memberikan informasi atas hasilnya; Pemberian nasehat teknologi komputer yang diberikan kepada pengguna
Internet melalui hotline dukungan; Pembuatan atau pemeliharaan situs web untuk pihak lain; Pembuatan halaman awal untuk
Internet; Pemeliharaan situs web; Pemeliharaan situs web untuk digunakan dalam menyediakan dan menjual publikasi
elektronik online; Pemrograman perangkat lunak untuk platform internet berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari
awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Pemrograman perangkat lunak untuk platform internet berhubungan
dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pengoperasian dan
pemantauan jarak jauh atas instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dangan alat pembersih kebocoran dengan
air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan
[bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi,
dispenser sabun otomatis melalui jaringan komputer dan Internet; Penyediaan dan situs web jaringan online interaktif, melalui
jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer lokal dan global dan perangkat komunikasi nirkabel, yang
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menampilkan teknologi untuk memudahkan pengguna dalam memprogram audio, video, film, teks dan konten multimedia
lainnya; Penyediaan informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer melalui suatu situs web; Penyediaan informasi
termasuk desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer secara online; Penyediaan konsultasi,
layanan konsultasi dan informasi terkait Desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer,
peralatan telekomunikasi, ponsel, ponsel pintar, komputer tablet, komputer laptop dan perangkat dan aksesori genggam,
perangkat komunikasi kabel dan nirkabel, dan perangkat elektronik digital, keamanan komputer, Jasa-jasa komputer, layanan
komputer yang berkaitan dengan sistem analisis keuangan dan investasi, layanan komputer yang berkaitan dengan
interkoneksi perangkat keras dan perangkat lunak komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak
aplikasi, pemrograman komputer, analisa sistem komputer, desain sistem komputer, teknologi informasi, pengembangan basis
data komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data komputer [bukan
konversi fisik], layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi, situs, dan sumber daya di jaringan
komputer, layanan komputer terkait dengan kompilasi dan pemrosesan data yang terkomputerisasi, membuat dan memelihara
situs web, hosting situs web, hosting server, sewa dan menyewakan perangkat lunak komputer, data komputer, peripheral
komputer, perangkat keras komputer, sistem komputer, instalasi pemrosesan data elektronik, peralatan dan instrumen listrik
dan elektronik, membuka kunci ponsel, ponsel pintar, komputer, dan perangkat elektronik digital, menyediakan perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh menggunakan kecerdasan buatan dan / atau pembelajaran mesin yang memungkinkan
pengguna untuk mendapatkan, mencari, membeli, memilih, mengelola, menganalisis, mengevaluasi informasi yang berkaitan
dengan layanan garansi, investasi, asuransi dan / atau reasuransi, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk investasi, pemrosesan dan pengelolaan transaksi keuangan, merancang, membuat, dan hosting platform online untuk
memproses pembayaran elektronik, transaksi keuangan, manajemen keuangan dan administrasi melalui jaringan komunikasi
global, layanan komputer sehubungan dengan menyediakan situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang
memungkinkan pengguna untuk masuk, mengakses, mencari, bertukar, dan mensintesis informasi dan menghasilkan laporan
untuk digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan asuransi, reasuransi, garansi dan / atau rencana investasi, Penyedia
layanan aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting aplikasi perangkat lunak komputer pihak lain, Penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat, membuat, mendistribusikan, mengunduh, mentransmisikan,
menerima, memutar, mengekstraksi, menyandikan, mendekode, menampilkan, menyimpan dan mengatur teks, grafik,
gambar, audio, video, dan konten multimedia , dan publikasi elektronik, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh secara online, jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui internet dan jaringan komunikasi
elektronik lainnya, layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi online, situs dan sumber daya lain
yang tersedia di jaringan komputer global untuk pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat
lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam manajemen basis data, perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang
menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, penelitian dan pengembangan produk baru
untuk pihak lain; Penyediaan layanan mesin pencari Internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan online aplikasi berbasis web; Penyediaan penggunaan sementara
atas perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat
dengan jaringan dalam internet of things (IoT); Penyediaan pengunaan sementara atas perangkat lunak browser internet yang
tidak dapat diunduh, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
Penyediaan perangkat lunak berbasis web online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak
dapat diunduh online untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat dengan jaringan dalam internet of
things (IoT); Penyediaan piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk membuat database informasi dan data yang
dapat ditelusuri untuk basis data jejaring sosial peer to peer (salah satu model komunikasi dua arah antar pengguna komputer
melalui jaringan komputer atau Internet tanpa melalui server); Penyediaan portal internet yang memudahkan pengguna untuk
melihat dan mengunduh musik; Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara
online; Penyediaan situs web dan layanan berbasis web untuk manajemen online perangkat lunak permainan komputer
pribadi; Penyediaan situs web interaktif di bidang manajemen proyek bisnis dan profesi manajemen proyek; Penyediaan
website yang menampilkan informasi konsumen terkait dengan kegiatan-kegiatan anak; Penyewaan ruang memori server di
internet; Penyewaan ruang memori server di situs web; Penyewaan server Internet; Perancangan dan pengimplementasian
jaringan halaman web untuk pihak lain; Perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
menyediakan antarmuka keamanan sistem masuk tunggal (single sign-on) di desktop, server, perangkat seluler, perangkat
jaringan, dan antarmuka web; Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk pihak
lain untuk digunakan untuk pengembangan perangkat lunak untuk mengendalikan, menghubungkan, dan mengoperasikan
perangkat elektronik internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; Platform hosting di Internet berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Platform hosting di internet berhubungan dengan platform untuk melacak dari awal hingga akhir
produk kemasan dan pengemasan; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk
digunakan untuk menghubungkan dan mengontrol perangkat jaringan di internet of things (IOT); Platform sebagai layanan
(PAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk menyediakan antarmuka keamanan sistem masuk tunggal (single sign-on)
di desktop, server, perangkat seluler, perangkat jaringan, dan antarmuka web; Platform sebagai layanan (PAAS) yang
menampilkan peranti lunak komputer untuk digunakan untuk menghubungkan dan mengontrol Internet of
Things (IoT) perangkat elektronik; Portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan komersil; Portal web dan/ atau platform
digital tanpa tujuan komersil; Produksi atau pemeliharaan halaman web untuk pihak lain; Saran teknologi yang diberikan
kepada pengguna Internet melalui hotline dukungan, Konsultasi mengenai perangkat keras komputer, perangkat lunak
komputer, sistem komputer, jaringan komputer, intranet, dan Internet; Situs web; analisis industri dan layanan penelitian
industri; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; desain dan desain seni grafis untuk pembuatan
halaman web di Internet; desain dan desain seni grafis untuk pembuatan situs web; desain dan hosting portal web; desain dan
implementasi halaman web untuk orang lain; desain dan implementasi situs web untuk orang lain; desain dan konstruksi
homepage dan situs web; desain dan pembaruan homepage dan halaman web; desain dan pembuatan halaman depan dan
halaman web; desain dan pembuatan homepage dan halaman Internet; desain dan pembuatan homepage dan halaman web;
desain dan pembuatan homepage dan situs web; desain dan pembuatan situs web; desain dan pemeliharaan homepage
internet; desain dan pemeliharaan situs web untuk orang lain; desain dan pemrograman situs web; desain dan pengembangan
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halaman web; desain dan pengembangan homepage dan situs web; desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak
komputer; desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer untuk aplikasi industri; desain dan pengembangan
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam bidang kedokteran; desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak dan
database; desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan jaringan; desain dan pengembangan
perangkat lunak untuk pengembangan situs web; desain dan pengembangan program keamanan Internet; desain grafis dari
iklan internet; desain halaman internet; desain halaman web; desain homepage dan halaman Internet; desain homepage dan
halaman web; desain homepage dan situs web; desain homepage, perangkat lunak komputer dan situs web; desain perangkat
keras dan perangkat lunak komputer dan pengembangan solusi teknis untuk meningkatkan keamanan dan produktivitas
dalam operasi pertambangan; desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengimplementasikan Internet of Things (IoT); desain portal
web; desain situs web; desain situs web komputer; desain situs web untuk tujuan periklanan; desain web; desain, gambar dan
tulisan yang ditugaskan, semua untuk kompilasi halaman web di internet; desain, mengembangkan, dan menghosting situs
web yang menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh dalam sifat artikel, kolom, dan panduan informasional di
bidang mata uang virtual, aset digital dan blockchain, serta tren pasar dan perdagangan; desain, pembuatan, dan
pemrograman halaman web; desain, pembuatan, hosting, dan pemeliharaan situs Internet untuk pihak ketiga; desain,
pembuatan, hosting, dan pemeliharaan situs web untuk orang lain; desain, pengembangan, dan hosting portal web bagi
pengguna untuk mengakses informasi di bidang mata uang virtual, aset digital dan blockchain; enyediakan situs web yang
menampilkan informasi tentang pengembangan privasi, keamanan, blockchain, dan teknologi buku besar terdistribusi, serta
undang-undang tata kelola data; hosting dan penyewaan ruang memori untuk situs web; hosting fasilitas web on-line untuk
orang lain untuk berbagi konten on-line; hosting fasilitas web on-line untuk orang lain untuk melakukan diskusi interaktif;
hosting fasilitas web online untuk orang lain; hosting halaman web khusus; hosting konten digital [realitas virtual/maya (virtual
reality) dan realitas tertambah (augmented reality)] di internet; hosting konten digital di Internet; hosting perangkat lunak online
yang memungkinkan pembuatan dan hosting situs web mikro untuk bisnis; hosting platform di Internet; hosting platform e-
commerce di Internet; hosting portal web; hosting ruang memori di Internet; hosting ruang memori di Internet untuk
menyimpan foto digital; hosting ruang memori elektronik di Internet untuk media, situs, video, pengaturan media sosial, surat
kabar dan layanan iklan (dalam jaringan); hosting ruang memori elektronik di Internet untuk mengiklankan barang dan jasa;
hosting ruang memori untuk situs web; hosting situs internet untuk orang lain; hosting situs komputer [situs web]; hosting situs
web; hosting situs web di Internet; hosting situs web online untuk membuat dan hosting situs web mikro untuk bisnis; hosting
situs web orang lain; hosting situs web orang lain di server komputer untuk jaringan komputer global; hosting situs web untuk
orang lain yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; hosting situs web untuk
penyimpanan data elektronik; hosting situs web untuk penyimpanan elektronik foto dan video digital; hosting situs web yang
berhubungan dengan pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; hosting situs web yang berhubungan dengan sistem
pengaturan transportasi; hosting weblog [blog]; infrastruktur sebagai layanan (IaaS) untuk digunakan dengan perangkat dan
jaringan Internet of Things (IoT); instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak untuk akses Internet; instalasi perangkat lunak
untuk akses Internet; jasa hosting situs web; jasa hosting situs web interaktif yang memungkinkan pengguna untuk membuat
profil dan berpartisipasi dalam jejaring sosial di bidang blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi)
dan teknologi buku besar yang didistribusikan; jasa komputer, yaitu, hosting dan memelihara situs web online untuk pihak lain
untuk mengidentifikasi pelanggaran kekayaan intelektual dan hak cipta; jasa manajemen komputer, yaitu, pemantauan,
pelaporan, dan manajemen lalu lintas data di seluruh jaringan komunikasi nirkabel dan Internet; jasa membuat indeks
informasi online, situs dan sumber daya lain yang tersedia di Internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jasa
pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak
untuk mengaktifkan atau memfasilitasi/memudahkan panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon,
panggilan video, pesan teks, pesan elektronik, pesan instan, dan layanan jejaring sosial online; jasa penyedia perangkat lunak
aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan
melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi); jasa penyedia
perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras
yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi); jasa penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak aplikasi web dan seluler yang tidak dapat diunduh
untuk komunitas virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi media
terenkripsi atau paling tidak yang aman; jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui internet dan jaringan
komunikasi elektronik lainnya; jasa penyediakan portal Internet yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengunduh
buku elektronik, publikasi, dan dokumen lainnya; jasa penyimpanan awan, yaitu, menyediakan penyimpanan data elektronik
yang dapat diakses melalui internet dari media elektronik, yaitu, konten audio dan video; jasa- jasa komputer, yaitu
menyediakan mesin pencari (search engine) untuk menemukan informasi, sumber, dan situs web milik pihak lain di Internet;
jasa-jasa Internet dan situs web ialah jasa-jasa teknologi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan,
pembelian, penempatan dan optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan  penemuan
(inventory) media baru dan konten yang berkaitan dengannya; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, layanan help
desk dan pemecahan masalah perangkat lunak dan masalah perangkat keras untuk perangkat, peralatan, kendaraan yang
terhubung ke jaringan, sistem otomasi rumah, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-
jasa dukungan teknologi, yaitu, layanan help desk untuk memberikan saran dan rekomendasi tentang perbedaan antara
smartphone tertentu, komputasi seluler dan perangkat komunikasi tertentu, dan perangkat yang terhubung ke jaringan,
peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem hvac, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan
jaringan; jasa-jasa konsultasi di bidang implementasi dan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk
perangkat yang terhubung ke jaringan, peralatan, peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem kontrol hvac di internet yang
terhubung dengan jaringan; jasa-jasa konsultasi di bidang implementasi dan penggunaan perangkat lunak dan perangkat
keras komputer untuk perangkat, peralatan, kendaraan yang terhubung ke jaringan, sistem otomasi rumah, dan sistem
keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa/layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, pemberitahuan dan peringatan dan untuk
memfasilitasi transaksi bisnis elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi; kompilasi halaman web untuk Internet;
kompilasi, analisis dan penyediaan informasi yang disediakan secara online dari database komputer atau internet; komputasi
awan yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam konferensi telekonferensi dan video, audio, dan web;
konstruksi dan pemeliharaan situs web; konsultasi berkaitan dengan desain halaman web; konsultasi dan saran dalam desain
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dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; konsultasi desain situs web; konsultasi keamanan
internet; konsultasi keamanan komputer dan Internet dan layanan enkripsi data; konsultasi komputer di bidang optimisasi web
aplikasi pemasaran; konsultasi terkait dengan desain halaman web; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer dan arsitektur perangkat keras; konsultasi yang berkaitan dengan desain halaman
muka dan halaman Internet; konsultasi yang berkaitan dengan desain situs web dan situs internet; konsultasi yang berkaitan
dengan pembuatan dan desain situs web; konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web untuk e-
commerce; konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan homepage dan halaman Internet; layanan berbagi file, yaitu,
penyediaan suatu website dengan fitur teknologi yang memudahkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file
elektronik; layanan dukungan teknis komputer, yaitu, layanan meja pelayanan  untuk infrastruktur IT, sistem pengoperasian,
dan aplikasi bisnis dan web; layanan komputer dalam bentuk profil  pribadi dan grup/kelompok elektronik yang disesuaikan
atau halaman web (webpages) yang menampilkan informasi yang ditentukan atau yang ditetapkan pengguna, termasuk,
audio, video, gambar, teks, konten, dan data; layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu
hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau mengunduh
oleh, atau digunakan oleh, orang lain di bidang analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, data besar, sistem
pengujian, sistem pemodelan, sistem dan layanan simulasi dan di bidang penerapan Internet of Things (IoT); layanan
komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu penyediaan sumber daya perangkat lunak secara
online (dari situs web atau melalui Internet) untuk digunakan oleh orang lain di bidang analisis bisnis, pengembangan strategi
bisnis, analisis data, data besar, sistem pengujian, sistem pemodelan, sistem simulasi dan layanan dan di bidang penerapan
Internet of Things (IoT)]; layanan komputer yang disediakan secara daring melalui internet yang tidak berkaitan dengan
informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan
standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan komputer, khususnya, hosting fasilitas elektronik untuk orang lain
untuk mengatur dan menyelenggarakan rapat/pertemuan (meetings), acara dan diskusi interaktif melalui jaringan internet dan
komunikasi; layanan komputer, yaitu, memberikan informasi di bidang teknologi dan pengembangan perangkat lunak melalui
jaringan internet dan komunikasi; layanan komputer, yaitu, membuat indeks informasi, situs web, dan sumber daya berbasis
jaringan komputer; layanan komputer, yaitu, menyediakan manajemen perangkat jarak jauh melalui jaringan komputer,
jaringan nirkabel atau internet;; layanan komputer, yaitu, menyediakan mesin pencari untuk mendapatkan/memperoleh data
melalui jaringan internet dan komunikasi; layanan komputer, yaitu, menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang
memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengendalikan sistem rumah pintar dari lokasi yang jauh/terpencil; layanan
komputer, yaitu, penyediaan server aplikasi virtual dan non-virtual, server web, server file, server redundansi, dan server
database dari kapasitas yang bervariasi untuk pihak lain; layanan konsultasi Internet, yaitu, layanan konsultasi teknik dalam
bidang arsitektur datacenter, solusi komputasi cloud untuk umum dan swasta, serta evaluasi dan implementasi layanan
teknologi Internet; layanan konsultasi teknis di dalam bidang arsitektur datacenter, solusi komputasi cloud umum dan swasta,
dan evaluasi dan implementasi teknologi dan layanan internet; layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain,
pengembangan, dan penggunaan perangkat keras dan lunak komputer; layanan pengujian beban situs web; layanan
pengujian kegunaan situs web; layanan penyediaan aplikasi online berbasis internet yang tidak dapat diunduh yang
menampilkan teknologi yang memudahkan pengguna untuk saling berbagi video; layanan penyediaan piranti lunak sebagai
suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memudahkan para pengguna dalam berkomunikasi,
berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video, dan aplikasi melalui Internet;
layanan penyediaan piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk membuat, mengedit, mengirimkan, dan
memantau presentasi multimedia yang didistribusikan melalui Internet dan telepon ke beberapa peserta; layanan perencanaan
dan desain semua yang berkaitan dengan jaringan telekomunikasi, peralatan dan instrumen, jaringan komputer, dan internet;
layananan dukungan teknis, yaitu, pemantauan komputer, sistem jaringan, server dan web serta aplikasi database, dan
notifikasi untuk kegiatan dan pemberitahuan; membangun dan memelihara situs web; memberikan informasi dari indeks dan
database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, media elektronik, gambar dan
konten audio visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi di bidang desain arsitektur melalui situs
web; memberikan informasi di bidang desain interior melalui situs web; memberikan informasi tentang desain dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; memberikan informasi tentang pemrograman komputer
melalui situs web; memberikan informasi tentang teknologi buku besar terdistribusi melalui situs web; memberikan informasi
tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; memberikan informasi tentang teknologi komputer melalui
situs web; membuat dan memelihara halaman web; membuat dan memelihara halaman web khusus; membuat dan
memelihara situs web; membuat dan memelihara situs web untuk orang lain; membuat dan memelihara situs web untuk
pengguna terdaftar untuk membentuk komunitas virtual dan terlibat dalam layanan jejaring sosial di bidang teknologi
blockchain;; membuat dan memelihara situs web untuk telepon seluler; membuat dan memelihara weblog untuk orang lain;
membuat dan merancang indeks informasi berbasis situs web untuk orang lain [layanan teknologi informasi]; membuat,
memelihara, dan meng-hosting situs web orang lain; memperbarui dan memelihara situs web untuk orang lain; memperbarui
halaman Internet; memperbarui situs web; memproduksi atau memelihara situs web; mengelola situs web untuk orang lain;
menyediakan application programming interface (API) untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik
melalui internet; menyediakan fasilitas online yang menampilkan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, pesan instan, peringatan dan pengingat pesan elektronik, foto,
gambar, grafik, data, audio, video dan konten audio-visual melalui jaringan internet dan komunikasi; menyediakan informasi
berkaitan dengan teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; menyediakan informasi on-line di bidang penelitian
teknologi dari basis data komputer atau Internet; menyediakan informasi online tentang desain dan pengembangan perangkat
keras dan perangkat lunak komputer; menyediakan informasi yang berkaitan dengan teknologi komputer dan pemrograman
melalui situs web; menyediakan mesin pencari Internet dengan opsi pencarian spesifik; menyediakan mesin pencari Internet
untuk internet; menyediakan mesin pencari untuk internet; menyediakan mesin pencari untuk internet di bidang keuangan dan
perbankan; menyediakan penggunaan sementara aplikasi berbasis web; menyediakan penggunaan sementara aplikasi
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang dapat diakses melalui situs web; menyediakan penggunaan sementara atas
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk mengakses dan streaming materi audio, visual dan audiovisual melalui
Internet atau jaringan komputer atau komunikasi lainnya; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak berbasis web;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh secara online untuk pengiriman
pesan instan, voice over internet protocol (VOIP), konferensi video, dan konferensi audio; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam memfasilitasi/memudahkan panggilan
voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan elektronik, pesan instan, dan
layanan jejaring sosial online; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh
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untuk mengakses, mengumpulkan, menampilkan, mengedit, menghubungkan (linking), memodifikasi, mengatur, memberi tag
(tagging), streaming, berbagi, menyimpan, mentransmisikan, dan menyediakan media elektronik, foto, gambar, grafik, audio,
video, konten audio-visual, data dan informasi melalui jaringan internet dan komunikasi; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang direkam pada media data untuk mengambil melacak menganalisis
menguji mengukur dan mengelola data dari jaringan komputer dan dari Internet di bidang pemasaran penjualan dan layanan
pelanggan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk pengembangan situs
web; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh dalam bentuk platform web untuk
digunakan dalam analisis prediktif data besar dan analisis dan visualisasi data bisnis pemrosesan peristiwa yang kompleks
dan informasi penambangan dari sumber data; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh yang mengaktifkan konektivitas internet; menyediakan penyimpanan elektronik foto dan video digital melalui situs
web; menyediakan perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan
pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi; menyediakan perangkat lunak untuk
mengenkripsi dan mengaktifkan transmisi informasi digital yang aman melalui Internet, serta mode komunikasi lainnya antara
perangkat komputasi; menyediakan platform internet yang menyediakan basis pengetahuan pendidikan dan informasi;
menyediakan platform online yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat,
mengunggah, menandai, melihat, membuat anotasi, dan berbagi data, informasi, dan konten multimedia; menyediakan
platform untuk memungkinkan pengguna melakukan streaming file melalui situs web dan aplikasi seluler; menyediakan
platform web hosting di Internet untuk bisnis asuransi; menyediakan portal pelatihan situs internet dan platform pelatihan
berbasis web di bidang pengujian penyakit menular; menyediakan portal situs Internet dan platform perangkat lunak berbasis
web untuk digunakan dalam bidang pengujian penyakit menular; menyediakan portal situs Internet dan platform perangkat
lunak berbasis web untuk pengelolaan informasi dan data penyakit menular; menyediakan portal situs internet pendidikan dan
platform perangkat lunak berbasis web di bidang pengujian penyakit menular; menyediakan portal situs web Internet dan
platform perangkat lunak berbasis web untuk digunakan sehubungan dengan pengujian penyakit menular; menyediakan portal
situs web Internet dan platform perangkat lunak berbasis web untuk menerima, menyimpan, menampilkan, melacak, berbagi,
melaporkan, memelihara, mengelola, memantau, dan menganalisis data dan informasi penyakit menular; menyediakan
program interface untuk pihak ketiga untuk mengakses konten situs web dan data; menyediakan ruang penyimpanan
elektronik [ruang web] di Internet; menyediakan server web dan server co-location untuk komputasi awan pihak ketiga dan
fasilitas penyimpanan data; menyediakan situs web untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan situs web
yang menampilkan informasi berhubungan dengan perangkat lunak komputer untuk mengakses, streaming dan transmisi data
dan konten audio dan video di antara konsumen perangkat dan displai elektronik; menyediakan situs web yang menampilkan
teknologi yang memungkinkan perusahaan dan organisasi untuk melaksanakan dan mengelola program penghargaan insentif
karyawan untuk meningkatkan kesehatan karyawan; menyediakan pencarian melalui Internet; menyediakan perangkat lunak
komputer online yang tidak dapat diunduh untuk mengunggah, memanipulasi, menyimpan dan berbagi foto, gambar, video,
dan multimedia lainnya melalui Internet; merancang dan memelihara situs web; merancang dan memelihara situs web di
bidang keuangan dan perbankan; merancang, membuat dan memelihara situs web perdagangan elektronik untuk orang lain;
merancang, menyusun, memasang, menghosting, memelihara, memperbarui, dan meningkatkan situs web dan portal situs
web untuk digunakan oleh orang lain; pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui
internet; pemantauan elektronik atas informasi identifikasi pribadi untuk mendeteksi pencurian identitas melalui internet;
pemantauan elektronik terhadap aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi kecurangan melalui internet; pemberian informasi di
bidang jaringan komputer dan keamanan Internet; pembuatan dan desain halaman web untuk orang lain; pembuatan dan
pemeliharaan situs Internet; pembuatan dan pemeliharaan situs web; pembuatan desain dan pemeliharaan situs web;
pembuatan halaman web untuk orang lain; pembuatan indeks informasi, indeks situs web dan indeks sumber informasi lainnya
yang berhubungan dengan jaringan komputer global; pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web; pembuatan, desain,
pengembangan, dan pemeliharaan situs web; pemeliharaan perangkat lunak untuk akses Internet; pemeliharaan situs web;
pemrograman halaman web; pemrograman halaman web khusus yang menampilkan informasi yang ditentukan pengguna,
profil pribadi dan informasi; pemrograman halaman web yang disesuaikan; pemrograman perangkat lunak untuk
pengembangan situs web; pemrograman perangkat lunak untuk platform Internet; pemrograman perangkat lunak untuk
platform Internet untuk orang lain; pemrograman perangkat lunak untuk platform informasi di Internet; pemrograman perangkat
lunak untuk platform informasi ke Internet; pemrograman perangkat lunak untuk portal Internet, ruang obrolan, saluran obrolan
dan forum Internet; pemrograman program keamanan Internet; penelitian di bidang teknologi komputer dilakukan dengan
menggunakan basis data dan internet; penelitian ilmiah dilakukan dengan menggunakan basis data dan internet; pengaturan
situs web untuk jasa jejaring sosial yang tersedia di Internet untuk tujuan interaksi antar pengguna; pengembangan dan
pemeliharaan situs web; pengembangan perangkat lunak komputer dan internet; pengembangan situs web; pengembangan
situs-situs web, penciptaan, perancangan, pengembangan dan perawatan situs-situs Web, hosting (tuan rumah) situs web
untuk orang lain; pengunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk cloud, web dan pemantauan kinerja
aplikasi; penulisan program komputer, perangkat lunak dan kode untuk pembuatan halaman web di internet; penulisan
program komputer, perangkat lunak, dan kode yang ditugaskan untuk pembuatan halaman web di Internet; penyedia hosting
situs pada jaringan internet; penyedia jasa aplikasi, yaitu, hosting dan pemeliharaan situs web kolaboratif yang dibuat oleh
pihak lain menggunakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi menciptakan/membuat, menyunting (editing),
mengunggah, mengunduh, mengakses, melihat, menulis/menerbitkan tulisan ke media (posting), menampilkan, memberi tag
(tagging), menulis blog (blogging), streaming, menghubungkan (linking), memberi anotasi, menunjukkan tentang sentimen
(indicating sentiment about), mengomentari, menyematkan/melekatkan (embedding), mentransmisikan, dan berbagi (sharing)
atau menyediakan media atau informasi elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi; penyedia layanan aplikasi (ASP),
yaitu, menyediakan, hosting, mengelola, mengembangkan, dan memelihara aplikasi, perangkat lunak, situs web (web sites),
dan database di bidang komunikasi nirkabel, akses informasi seluler (mobile information access), dan manajemen data jarak
jauh untuk pengiriman konten nirkabel ke komputer genggam, laptop dan perangkat elektronik seluler (mobile electronic
devices); penyedia situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengkonsolidasikan
dan mengelola konten suara, data, video, dan media di bidang musik dan radio; penyediaan informasi peta geografis di
Internet; penyediaan layanan otentikasi email, yaitu, penyediaan suatu layanan berbasis daring (online) yang memungkinkan
pengguna untuk masuk ke dalam berbagai situs web pihak ketiga dengan menggunakan suatu nama pengguna dan kata
sandi tunggal; penyediaan mesin pencari untuk beranda di internet melalui interface berbasis ucapan; penyediaan online
aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh; penyediaan pencarian data informasi melalui internet; penyediaan
penggunaan sementara secara daring yang tidak dapat diunduh atas program komputer untuk situs web jejaring sosial;
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penyediaan sistem manajemen ancaman keamanan, yaitu, pemantauan dan pelacakan kerentanan keamanan dan masalah
dalam produk piranti lunak komputer, Internet, dan jaringan komputer; penyediaan situs web yang menampilkan teknologi
yang memudahkan pelanggan untuk melihat video yang tidak dapat diunduh dari perangkat pemantauan keamanan
perumahan dan komersial melalui jaringan ponsel, jaringan komputer, dan aplikasi berbasis web; penyediaan situs web yang
menampilkan video yang tidak dapat diunduh di bidang teknologi informasi, jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi;
penyediaan suatu situs web yang menampilkan blog dan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk e-book/buku
elektronik, panduan kepatuhan, lembar data, dan laporan di bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data
untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing; penyediaan suatu situs web yang menampilkan webcast, webinar,
webmaster, studi kasus, file audio, dan video online dalam bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk
lingkungan komputasi awan/cloud computing; penyediaan waktu akses ke Internet dan database komputer online; penyediaan
website yang menampilkan informasi konsumen terkait dengan kegiatan-kegiatan anak; penyewaan fasilitas komputasi dan
penyimpanan data dengan kapasitas variabel, yaitu, server aplikasi virtual dan non-virtual, server web, server file, server
redundansi, dan server database, kepada pihak ketiga; penyewaan perangkat lunak komputer di bidang analisis bisnis,
pengembangan strategi bisnis, analisis data, data besar, sistem uji, sistem pemodelan, sistem dan layanan simulasi, dan di
bidang penerapan Internet of Things (IoT); penyewaan perangkat lunak untuk akses Internet; penyewaan perangkat lunak
untuk pengembangan situs web; penyewaan program keamanan Internet; penyewaan ruang memori pada server untuk
interaksi pengguna jejaring sosial di internet; penyewaan ruang memori server untuk server jejaring sosial agar para pengguna
dapat berinteraksi di Internet dan pemberian informasi mengenai hal itu; penyewaan ruang memori untuk situs web;
penyewaan ruang penyimpanan elektronik [ruang web] di Internet; penyewaan server web; penyewaan server web dan server
co-location untuk pusat data kemas lainnya; perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak
telekomunikasi untuk konferensi video, audio, dan web; perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) untuk
memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet; perangkat lunak sebagai
layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk mendiagnosis masalah teknis dalam perangkat komputasi
pribadi, perangkat ponsel, tablet, perangkat komputer lainnya dan produk konsumen, yaitu, peralatan rumah tangga dan
konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum sentral, air panas pemanas, pelembap udara, penurun air, pelembut
air, peralatan olahraga dan rekreasi, peralatan taman dan kebun, dan peralatan listrik luar ruangan. Layanan dukungan teknis
dan pelanggan, yaitu, layanan help desk dan pemecahan masalah masalah perangkat lunak dan perangkat keras untuk
perangkat yang terhubung jaringan, peralatan, peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem kontrol hvac di internet yang
terhubung dengan jaringan; perangkat lunak sebagai layanan, merancang, membuat, memelihara, dan meng-hosting situs
web ritel dan perdagangan elektronik untuk orang lain; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) untuk kontrol dan
pemantauan jaringan komputasi awan dan perangkat Internet of Things (IoT); perangkat lunak telekomunikasi yang tidak
dapat diunduh untuk penyediaan komunikasi video dan audio, kolaborasi, menggunakan dokumen secara bersama-sama,
telekonferensi, streaming acara dan konten, webinar, dan video, konferensi audio dan web; perangkat lunak untuk melihat dan
berinteraksi dengan umpan media elektronik, yaitu, gambar, konten audio-visual dan video, live streaming video, komentar,
iklan, berita, dan link/tautan internet; perencanaan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web on-line untuk pihak
ketiga; platform hosting di Internet untuk pengiriman konten multimedia===
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Dokter gigi; Jasa Layanan kesehatan Rumah Terapi untuk mengobati penyakit dimana pasien dapat mengobati dirinya sendiri
dirumah dengan cara metode pengobatan terapi manual rasional empiris dengan penggabungan 3 spesialistik ortopedi,
neurologi, dan hematologi sehingga kesembuhan bisa dirasakan pasien secara holistik dan pemulihan spontan; Jasa Operasi
katarak mata; Jasa Penyembuhan mata; Jasa Psikolog; Jasa Tambak Ikan Gurame; Jasa advis mengenai diet dan konsultasi
kesehatan di bidang nutrisi, makanan, hidrasi tubuh, kesejahteraan fisik dan psikologis; Jasa bedah plastik; Jasa bidan; Jasa
budidaya ikan; Jasa fisioterapi; Jasa informasi dan konsultasi pertanian terkait dengan praktik agrikultur dan pertanian
(farming), yaitu, jasa terkait dengan pemilihan benih, penanaman tanaman, dan penerapan bahan kimia pertanian dan pupuk
untuk produksi tanaman; Jasa inseminasi buatan; Jasa keperawatan; Jasa konsultasi kesehatan di bidang gizi, pangan,
hidrasi tubuh, kesejahteraan jasmani dan rohani serta jasa konsultasi kesehatan di bidang gizi, pangan, hidrasi tubuh,
kesejahteraan jasmani dan rohani; Jasa konsultasi kesehatan mengenai Ibu, bayi dan anak-anak; Jasa konsultasi pertanian,
termasuk jasa konsultasi pertanian yang disediakan lewat internet; Jasa konsultasi yang berhubungan dengan perawatan
mulut/oral care; Jasa layanan perawatan kesehatan melalui terapi di rumah terapi; Jasa make-up; Jasa nasehat yang
berhubungan dengan diet.; Jasa pelayanan rumah bersalin; Jasa pemberian nasehat terkait kesehatan dan kesejahteraan;
Jasa pemberian saran sehubungan dengan obat-obatan China; Jasa penyediaan advis/saran dalam bidang medis dan nutrisi.;
Jasa perawatan bayi dan anak-anak; Jasa perawatan hewan peliharaan; Jasa perawatan kesehatan; Jasa perawatan
kesehatan intra-oral; Jasa perawatan kulit; Jasa perkebunan kelapa sawit; Jasa pijat; Jasa rias pengantin; Jasa rumah
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keperawatan geriatri; Jasa spa kesehatan; Jasa tes psikologis termasuk jasa penilaian tes dan melaporkan setelahnya jasa
informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; Jasa-jasa dibidang
evakuasi medis, pertolongan medis; Klinik Mata; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Komunitas pendonor darah; Konseling yang
berkaitan dengan terapi manual rasional empiris dengan penggabungan 3 spesialistik Ortopedi, Neurologi, dan Hematologi
secara holistik; Layanan Creambath; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin; Layanan bantuan bedah; Layanan
bantuan medis; Layanan bantuan medis yang berupa informasi medis yang diberikan untuk dan antara profesional medis
melalui Internet dan jaringan komputer global melalui penggunaan gambar medis yang diarsip dan sistem penyimpanan dan
pencarian data; Layanan blow rambut; Layanan informasi yang berkaitan dengan peternakan; Layanan klinik medis yang
menyediakan obat-obatan China, perawatan kesehatan sehubungan dengan obat-obatan China; Layanan konseling di bidang
kesehatan, kebugaran, dan nutrisi yang disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; Layanan konsultasi
dan konseling dalam bidang obat pencegahan; Layanan konsultasi di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet,
dan pengelolaan berat badan; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan peternakan; Layanan mandi Turki; Layanan
pengawasan di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan; Layanan pengelolaan
berat badan, yaitu, menyediakan program penurunan berat badan dan pemeliharaan berat badan; Layanan perawatan bulu
mata palsu; Layanan perawatan bungkus tubuh thalasso; Layanan perawatan kesehatan; Layanan perawatan kulit; Layanan
perawatan lanjut usia [layanan medis dan keperawatan]; Layanan perencanaan diet pengurangan berat badan; Layanan
pertanian, akuakultur, hortikultura, dan kehutanan; Layanan pijat relaksasi; Layanan seni menghias kuku; Layanan sinar-X;
Layanan spa (Colon hydrotherapy); Layanan spa (Colonic Irrigation); Layanan sulam alis; Layanan sulam bibir; Layanan sulam
garis mata; Layanan teknisi sinar-X; Layanan totok wajah; Layanan tukang cukur; Memberikan informasi di bidang kebugaran
jiwa; Memberikan informasi di bidang kesehatan; Memberikan informasi di bidang kesehatan (wellness); Memberikan
informasi di bidang manajemen berat badan; Memberikan informasi di bidang nutrisi; Memberikan informasi kesehatan;
Memberikan informasi medis atau terapeutik, dan layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan ini;
Menyediakan berita mengenai acara yang berkaitan dengan medis dan kesehatan melalui Internet; Menyediakan informasi
dan analisis kesehatan yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit dan profesional medis;
Menyediakan informasi di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan;
Menyediakan informasi melalui Internet dalam bidang perawatan kesehatan, yaitu, menyediakan berita dan informasi
mengenai topik yang berkaitan dengan perawatan kesehatan kepada pelanggan seperti dokter dan profesi perawatan
kesehatan lainnya; Menyediakan informasi melalui situs web, yaitu, informasi tentang pengelolaan berat badan; Menyediakan
informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web untuk pemegang polis asuransi jiwa dan
kesehatan; Ngeluku (Membajak Sawah); Pelayanan keperawatan medis; Pemberian bantuan medis; Pemeriksaan X-ray untuk
keperluan medis; Pengujian kebugaran.; Pengujian medis, diagnosis medis, pembedahan, dan perawatan medis dengan
pemantauan jarak jauh atau operasi jarak jauh dengan peralatan dan instrumen medis atau kedokteran hewan; Penyebaran
pupuk dan bahan kimia untuk pertanian lain dari udara dan di permukaan tanah; Penyediaan fasilitas-fasilitas untuk mandi
matahari; Penyediaan mandi uap panas; Penyewaan bidet; Penyewaan fasilitas sanitasi; Penyewaan peralatan dan instrumen
medis atau kedokteran hewan; Perawatan beristirahat [layanan medis dan keperawatan]; Perawatan kebersihan dan
kecantikan bagi manusia; Perawatan kecantikan; Perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan;
Peternakan; Pijat Bali; Pijat Burma; Pijat ala Hawaii; Pijat ala Thailand; Pusat kesehatan; Pusat kesehatan medis; Retret
kesehatan; Ronce (Mengarang Bunga); Rumah perawatan; Rumah perawatan untuk orang lanjut usia; Rumah sakit; Rumah
sakit Ibu dan Anak; Rumah sakit hewan                                                                                                                                     ;
Rumah sakit jasa pembuahan dalam tabung; Rumah sakit kekhususan; Rumah sakit umum; Rumah sakit untuk pemulihan;
Rumah yang digunakan untuk pemulihan pasien setelah sakit; Salon perawatan kulit; Salon untuk muslimah; Skrining DNA
untuk keperluan medis; Terapi Ayurvedic; Terapi Bermain; Terapi Bermain dengan metode tidak langsung; Terapi bermain
yang dapat diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa dengan media mainan; Terapi meditasi; Tes diagnostik medis atau uji
laboratorium klinis; akupresur; akupunktur; analisis medis untuk diagnosis dan perawatan orang; analisis perilaku untuk
keperluan medis; asuhan keperawatan; bantuan dokter hewan; bantuan gigi; bantuan medis; bantuan medis darurat; bedah
kosmetik; bedah kosmetik dan plastik; berkebun; budidaya tanaman; chiropractic, fisioterapi, akupunktur, osteopati,
kedokteran olahraga, pijat dan layanan paramedis; desain dan pemeliharaan kebun; desain lansekap berkebun untuk orang
lain; desain lansekap dan layanan berkebun; desain lanskap; desain taman; donasi sperma; donor darah; elektrolisis kosmetik;
fisioterapi [terapi fisik]; gulma membunuh dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; hair removal dengan
elektrolisis; hama memusnahkan hortikultura; hama memusnahkan untuk budidaya; hama memusnahkan untuk kehutanan;
hama memusnahkan untuk pertanian; hama pemusnahan untuk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan; higienis
dan perawatan kecantikan untuk manusia; hortikultura; implantasi rambut; informasi medis; informasi yang berkaitan dengan
pijat; informasi, nasihat dan konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; jasa
akuakultur; jasa akuakultur, yaitu, layanan pertanian hidroponik; jasa analisis laboratorium yang berkaitan dengan perawatan
hewan; jasa aromaterapi; jasa belanja individual untuk orang lain; jasa budidaya, yaitu jasa budidaya kehidupan laut; jasa
desain bunga; jasa desain penataan bunga; jasa farmasi untuk resep kecantikan; jasa farmasi, yaitu layanan dermatologi
medis; jasa kecantikan, yaitu layanan dermatologi estetika dan layanan dermatologi kosmetik; jasa kehutanan; jasa
khitan/sunat; jasa khitan/sunat plus hypnosis; jasa klinik; jasa konsultasi kebugaran, perawatan kesehatan, diet, olahraga dan
gaya hidup; jasa konsultasi kecantikan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan pribadi (rambut, kecantikan,
kosmetik); jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan dengan terapi; jasa nasihat farmasi; jasa
pembentukan alis; jasa pemberian nasehat gizi; jasa pembibitan kuda; jasa pemijatan; jasa penata gaya pribadi; jasa penata
rias; jasa pengembangbiakan domba; jasa perawatan bungkus tubuh ganggang; jasa perawatan kesehatan dan kecantikan;
jasa perawatan kosmetik untuk rambut; jasa perawatan muka; jasa perawatan obat menghilangkan rambut; jasa perawatan
pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa perawatan rambut, pewarnaan rambut,
penataan rambut, dan pemotongan rambut; jasa perawatan tubuh; jasa pertanian; jasa pertanian, hortikultura, dan kehutanan
yang berkaitan dengan reklamasi lahan kritis industri; jasa peternakan; jasa peternakan kuda yang berkaitan dengan
pengembangbiakan kuda; jasa salon kecantikan; jasa salon kecantikan dan perawatan kecantikan; jasa sauna; jasa seorang
psikolog; jasa spa; jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk
raga dan rohani; jasa tata rias kosmetik; jasa terapi; jasa terapi dan perawatan kecantikan; jasa terapi penyembuhan; jasa tes
psikologi online; jasa waxing tubuh untuk tubuh manusia; jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; jasa-jasa
dibidang kedokteran dan kesehatan; jasa-jasa informasi ilmu kedokteran; jasa-jasa informasi mengenai pharmasi, hasil-hasil
ilmu kedokteran dan hasil-hasil darah; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; jasa-jasa penasehatan dan konsultansi ilmu
kedokteran, pharmasi, dan hasil-hasil darah; jasa-jasa penasehatan hasil panen yang berkaitan dengan pertanian dan
perkebunan; jasa-jasa penasehatan ilmu kedokteran; jasa-jasa pengujian dan penapisan (screening) ilmu
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kedokteran; jasa-jasa pengujian ilmu kedokteran atas plasma darah manusia; jasa-jasa pengumpulan, pengolahan dan
pengujian darah manusia dan plasma; jasa-jasa penyanggaan pasien-pasien; jasa-jasa pusat pengumpulan peng-operasian
darah dan plasma; jasa-jasa yang terkait dengan khitan/sunat; kecantikan untuk hewan; kedokteran gigi; keperawatan, medis;
klinik khitan/sunat; konseling dan konsultasi gaya hidup untuk keperluan medis; konseling di bidang kesehatan mental dan
kesejahteraan; konseling gaya hidup; konseling genetik; konseling gizi; konseling kesehatan; konseling kesehatan
masyarakat; konseling medis; konseling medis yang berkaitan dengan stres; konseling psikologis; konseling psikologis dan
gaya hidup; konseling psikologis staf; konseling yang berkaitan dengan psikologi holistik dan terapi okupasi; konseling yang
berkaitan dengan terapi okupasi; konsultasi bantuan medis yang diberikan oleh dokter dan tenaga medis khusus lainnya;
konsultasi di bidang kosmetik; konsultasi di bidang nutrisi; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi di
bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; konsultasi disediakan melalui Internet di bidang perawatan tubuh dan
kecantikan; konsultasi farmasi; konsultasi gizi; konsultasi gizi dan diet; konsultasi kecantikan; konsultasi kejiwaan; konsultasi
kesehatan; konsultasi make-up dan layanan aplikasi; konsultasi medis; konsultasi medis dan farmasi; konsultasi medis untuk
memilih kursi roda yang sesuai, toilet, kerekan untuk kaum disabilitas, alat bantu jalan dan tempat tidur; konsultasi medis yang
berkaitan dengan gangguan pendengaran; konsultasi medis, obat-obatan dan farmasi; konsultasi naturopati; konsultasi online
dan layanan konsultasi terkait dengan pertanian dan bertani, peternakan, hortikultura dan kehutanan; konsultasi perawatan
kesehatan di bidang terapi okupasi; konsultasi pertanian; konsultasi profesional di bidang penilaian risiko kesehatan, nutrisi,
makanan, hidrasi tubuh dan kesejahteraan fisik dan psikologis, termasuk advis mengenai diet; konsultasi profesional di bidang
pupuk dan persiapan pertanian lainnya; konsultasi profesional di bidang teknologi medis, bedah medis dan ortopedi; konsultasi
psikologis; konsultasi psikologis dan medis; konsultasi teknis di bidang memberi makan dan memelihara ikan, udang, dan
kehidupan laut lain yang dibudidayakan di pertanian; konsultasi terkait penanaman pohon; konsultasi yang berkaitan dengan
budidaya tanaman; konsultasi yang berkaitan dengan desain lansekap; konsultasi yang berkaitan dengan hortikultura;
konsultasi yang berkaitan dengan penanaman pohon, hortikultura, dan jasa desain lansekap; konsultasi yang berkaitan
dengan perawatan kecantikan; konsultasi yang berkaitan dengan pertanian; konsultasi yang berkaitan dengan produk farmasi
dan medis; konsultasi yang berkaitan dengan psikologi integral; konsultasi yang berkaitan dengan tes pendengaran; kontrol
gulma; layanan ahli kacamata; layanan ahli kecantikan; layanan analisis dan perawatan medis yang berkaitan dengan
perawatan pasien; layanan analisis kosmetik untuk menentukan kosmetik yang paling tepat untuk digunakan dengan bentuk
wajah dan warna kulit seseorang; layanan analisis laboratorium yang berkaitan dengan perawatan orang; layanan analisis
medis untuk diagnosis dan prognosis kanker; layanan analisis medis untuk diagnosis kanker; layanan analisis medis untuk
tujuan diagnostik dan perawatan yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis medis untuk tujuan diagnostik
yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis medis untuk tujuan perawatan yang disediakan oleh laboratorium
medis; layanan analisis medis yang berkaitan dengan perawatan orang; layanan analisis medis yang berkaitan dengan
perawatan orang yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis medis yang berkaitan dengan perawatan pasien;
layanan aplikasi make-up; layanan apotek apotek; layanan aromaterapi; layanan bank darah; layanan bank darah tali pusat;
layanan bank jaringan manusia; layanan bank mata; layanan bank sel induk; layanan bank sperma; layanan bantuan
keperawatan di rumah; layanan berkebun dan memotong rumput; layanan bidan; layanan budidaya tanaman; layanan
chiropraktik hewan; layanan chiropraktik seluler; layanan chiropraktik untuk anak-anak; layanan chiropraktik untuk hewan;
layanan chiropraktik untuk individu dengan penyakit kronis; layanan chiropraktik untuk orang dewasa; layanan cryosauna;
layanan cryotherapy; layanan dari dokter homeopati; layanan dermatologi; layanan dermatologis untuk merawat kondisi kulit;
layanan diagnosis penyakit; layanan diagnosis psikologis; layanan diagnostik medis; layanan diagnostik medis [pengujian dan
analisis]; layanan diagnostik medis dan bedah; layanan dokter; layanan dokter gigi; layanan donasi sperma manusia; layanan
drainase limfatik; layanan ekstensi bulu mata; layanan elektrolisis dan obat menghilangkan rambut; layanan evaluasi medis;
layanan evaluasi medis untuk pasien yang menerima rehabilitasi untuk tujuan memandu pengobatan dan menilai efektivitas;
layanan flebotomi; layanan ginekologi; layanan hair removal dan reduksi permanen; layanan hair removal pribadi; layanan
informasi medis dan kedokteran hewan yang disediakan melalui Internet; layanan informasi medis disediakan melalui Internet;
layanan informasi terkait lensa kontak dan kacamata; layanan informasi veteriner disediakan melalui Internet; layanan
inseminasi buatan; layanan inseminasi buatan untuk hewan; layanan kebersihan gigi; layanan kebidanan; layanan kebidanan
dan ginekologi; layanan kebugaran (wellness) perusahaan, yaitu, memberikan bantuan dan konsultasi kepada klien
perusahaan untuk membantu karyawan mereka membuat perubahan kesehatan, kebugaran (fitness), kebugaran (wellness)
dan nutrisi/gizi dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk meningkatkan kesehatan dalam sifat/yang bersifat layanan
konsultasi kebugaran (wellness) dan kesehatan terkait; layanan kecantikan; layanan kecantikan dan perawatan rambut;
layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan kedokteran gigi; layanan kedokteran gigi hewan; layanan kedokteran gigi
kosmetik; layanan kedokteran gigi sedasi; layanan kedokteran hewan; layanan kedokteran hewan dan memberikan informasi
yang berkaitan dengannya; layanan kejiwaan; layanan kemoterapi; layanan keperawatan anak; layanan keperawatan geriatri;
layanan kesehatan mental; layanan kesehatan, yaitu, layanan untuk memungkinkan pengendalian (management) yang efektif
dari satu atau lebih kondisi kronis; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan klinik gigi; layanan klinik kesehatan;
layanan klinik medis; layanan klinik medis keliling; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konseling di bidang
kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; layanan konseling di bidang kesehatan, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness), yaitu,
pelatihan kesehatan yang dipersonalisasi dan dukungan perubahan perilaku; layanan konseling di bidang pengurangan berat
badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan; layanan konseling medis individual yang diberikan kepada pasien;
layanan konseling psikologis di bidang olahraga; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan produk biofarmasi;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan
dengan produk medis; layanan konsultasi dan informasi yang disediakan melalui Internet yang berkaitan dengan produk
farmasi; layanan konsultasi dan konsultasi nutrisi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pengendalian
gulma, hama dan hama di bidang pertanian, hortikultura, dan kehutanan; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan penggunaan perawatan non-kimia untuk pertanian berkelanjutan dan hortikultura; layanan konsultasi dan konsultasi
yang berkaitan dengan penggunaan pupuk di pertanian, hortikultura dan kehutanan; layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan penggunaan pupuk kandang di pertanian, hortikultura dan kehutanan; layanan konsultasi dan konsultasi
yang berkaitan dengan penggunaan pupuk pertanian dan hortikultura; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan pertanian, hortikultura, dan kehutanan; layanan konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan tata
rambut; layanan konsultasi di bidang irigasi dan pemupukan; layanan konsultasi di bidang kesehatan; layanan konsultasi di
bidang tata rias; layanan konsultasi diet; layanan konsultasi kecantikan; layanan konsultasi laktasi; layanan konsultasi rias
online; layanan konsultasi rias yang disediakan secara online atau langsung; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan nutrisi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengendalian berat
badan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penurunan berat badan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
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peralatan dan instrumen medis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan perawatan kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kulit; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan perawatan rambut; layanan konsultasi yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan koreksi penglihatan
laser; layanan kosmetik; layanan laboratorium medis untuk analisis sampel darah yang diambil dari pasien; layanan
laboratorium medis untuk analisis sampel yang diambil dari pasien; layanan laser hair removal; layanan mandi hewan
peliharaan; layanan manikur dan pedikur; layanan medis dan bedah; layanan medis dan kedokteran hewan; layanan medis
dan kesehatan yang berkaitan dengan DNA, genetika, dan pengujian genetik; layanan medis dan perawatan kesehatan;
layanan medis dan perawatan untuk orang tua; layanan medis di bidang diabetes; layanan medis di bidang fertilisasi in vitro;
layanan medis di bidang nefrologi; layanan medis di bidang onkologi; layanan medis di bidang perawatan nyeri kronis; layanan
medis di bidang radiologi dan kedokteran nuklir; layanan medis untuk perawatan kanker kulit; layanan medis yang berkaitan
dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan darah manusia; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan,
perawatan dan pemrosesan darah manusia, darah tali pusat, sel manusia, sel punca dan sumsum tulang; layanan medis yang
berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan darah tali pusat; layanan medis yang berkaitan dengan
pengangkatan, perawatan dan pemrosesan sel induk; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan
pemrosesan sel manusia; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan sumsum tulang;
layanan mematok tulang; layanan memotong rumput; layanan mengepang rambut; layanan microblading; layanan
mikrodermabrasi; layanan obat menghilangkan rambut; layanan oftalmologi; layanan operasi penglihatan laser; layanan
optometri; layanan ortodontik; layanan panggilan rumah medis; layanan panti jompo; layanan pas alat bantu dengar; layanan
patologi yang berkaitan dengan perawatan orang; layanan pedikur; layanan pejantan dan pembiakan untuk anjing; layanan
pejantan dan pembiakan untuk hewan; layanan pejantan dan pembiakan untuk kuda; layanan pejantan dan pembibitan untuk
hewan peliharaan; layanan pejantan dan pembibitan untuk kucing; layanan pejantan dan pembibitan untuk ternak; layanan
pejantan untuk hewan; layanan pejantan untuk kuda; layanan pejantan untuk ternak; layanan pelurusan rambut; layanan
pemandian umum untuk keperluan kebersihan; layanan pemantauan jantung transtelephone; layanan pembiakan anjing;
layanan pembibitan pohon; layanan pembibitan tanaman; layanan pemeriksaan medis; layanan pemesanan salon kecantikan
untuk orang lain; layanan pemuliaan babi; layanan pemuliaan kucing; layanan pemuliaan ternak; layanan pemuliaan untuk
hewan peliharaan; layanan pemupukan in vitro; layanan pemupukan in vitro untuk hewan; layanan pemutihan gigi; layanan
penataan rambut dan salon kecantikan; layanan pencelupan alis; layanan pencelupan bulu mata; layanan pencitraan medis;
layanan pengencangan kulit laser; layanan pengendalian hama untuk akuakultur; layanan pengendalian hama untuk
hortikultura; layanan pengendalian hama untuk kehutanan; layanan pengendalian hama untuk pertanian; layanan
pengendalian hama untuk pertanian, akuakultur, hortikultura, dan kehutanan; layanan pengendalian hama untuk pertanian,
hortikultura atau kehutanan; layanan pengeriting bulu mata; layanan pengeriting rambut; layanan pengobatan alternatif;
layanan pengobatan homeopati; layanan pengobatan olahraga; layanan pengujian mamografi; layanan pengujian medis untuk
evaluasi kebugaran; layanan pengujian medis yang berkaitan dengan diagnosis dan perawatan penyakit; layanan pengujian
psikologis; layanan penilaian dan pemeriksaan psikologis; layanan penilaian kesehatan; layanan penilaian kesehatan individu;
layanan penilaian psikologis; layanan penitipan siang hari klinik medis untuk anak-anak yang sakit; layanan penyamakan
airbrush; layanan penyamakan airbrush untuk tubuh manusia; layanan penyamakan kulit airbrush; layanan penyamakan kulit
kosmetik untuk manusia; layanan penyaringan kesehatan di bidang asma; layanan penyaringan kesehatan di bidang sleep
apnea; layanan penyaringan kesehatan mental; layanan penyaringan kolonoskopi; layanan penyaringan medis di bidang
apnea tidur; layanan penyaringan medis di bidang asma; layanan penyaringan medis yang berkaitan dengan penyakit
kardiovaskular; layanan penyaringan obat pra-kerja; layanan penyaringan osteoporosis; layanan penyaringan penggunaan
narkoba; layanan penyaringan vaskular; layanan penyaringan visi; layanan penyembuhan reiki; layanan penyemprotan
penyemprotan; layanan penyesuaian lensa kontak dan lensa kacamata; layanan penyesuaian lensa optik; layanan perawatan
anjing; layanan perawatan bedah; layanan perawatan body wrap minyak; layanan perawatan bungkus coklat tubuh; layanan
perawatan bungkus lumpur; layanan perawatan bungkus selulit; layanan perawatan bungkus tanah liat; layanan perawatan
bungkus tubuh herbal; layanan perawatan bungkus tubuh parafin; layanan perawatan bungkus tubuh pelangsing; layanan
perawatan bungkus tubuh rumput laut; layanan perawatan ekstensi bulu mata; layanan perawatan ekstensi rambut; layanan
perawatan gigi keliling; layanan perawatan halaman; layanan perawatan kecanduan; layanan perawatan kecantikan; layanan
perawatan kecantikan disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan kecantikan terutama untuk bulu mata; layanan
perawatan kecantikan untuk hewan; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan; layanan perawatan kesehatan dan
kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium, salon tata rambut dan panti pijat; layanan perawatan
kesehatan rumah; layanan perawatan kesehatan untuk membantu individu untuk berhenti merokok; layanan perawatan
kesehatan untuk mengobati kanker; layanan perawatan kesehatan untuk mengobati penyakit Alzheimer; layanan perawatan
kesehatan yang dikelola; layanan perawatan kesehatan yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan kesehatan,
yaitu, program kebugaran (wellness) dan pencegahan, program pengendalian (management) perawatan kesehatan, program
pengendalian (management) penyakit dan program pengendalian (management) kondisi medis; layanan perawatan
kesehatan, yaitu, program kesehatan yang terdiri dari aturan diet; layanan perawatan kesuburan manusia; layanan perawatan
kosmetik; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah dan rambut; layanan
perawatan kuku; layanan perawatan medis; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan
perawatan medis yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan pembungkus payudara; layanan perawatan
penarikan untuk pecandu; layanan perawatan rambut; layanan perawatan selulit; layanan perawatan tanaman; layanan
perawatan tangguh dalam sifat bantuan keperawatan; layanan perawatan tangguh dalam sifat bantuan perawatan di rumah;
layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan perawatan tubuh kosmetik yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan
perawatan wajah; layanan perawatan wajah dan tubuh; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik; layanan peremajaan
kulit dengan laser; layanan perlebahan lebah; layanan perming bulu mata; layanan pertanian serangga; layanan pertanian
ternak; layanan pertanian, hortikultura dan kehutanan; layanan pewarnaan alis; layanan pewarnaan bulu mata; layanan
pewarnaan rambut; layanan pijat kaki; layanan pijat refleksi; layanan pijat shiatsu; layanan psikologi individu dan kelompok;
layanan psikoterapi dan terapi okupasi; layanan psikoterapis; layanan pusat kesehatan; layanan rawat jalan dan rawat inap;
layanan reboisasi; layanan rumah istirahat; layanan rumah kaca; layanan rumah konvensional; layanan rumah sakit; layanan
rumah sakit hewan peliharaan; layanan salon airbrush tanning; layanan salon kecantikan; layanan salon kecantikan hewan
peliharaan; layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan salon kuku; layanan salon kuku (nail shops); layanan salon
penataan rambut; layanan salon penataan rambut untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan salon perawatan kulit; layanan
salon rambut; layanan salon rambut (hair shops); layanan salon rambut untuk anak-anak; layanan salon rambut untuk anggota
layanan militer; layanan salon rambut untuk pria; layanan salon rambut untuk wanita; layanan salon rambut untuk wanita, pria
dan anak-anak; layanan salon seni menghias kuku (nail art shops); layanan salon tanning; layanan sanatorium; layanan
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sauna; layanan sedot lemak; layanan semprot tanning salon; layanan skrining diabetes; layanan skrining hepatitis; layanan
skrining kanker paru-paru; layanan skrining kanker payudara; layanan skrining kanker prostat; layanan skrining kanker serviks;
layanan skrining kanker testis; layanan skrining kanker usus; layanan skrining tekanan darah; layanan solarium; layanan spa;
layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan
kebugaran tubuh dan jiwa yang ditawarkan di resor kesehatan; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh
dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan
spa sehari; layanan suntanning buatan; layanan tato alis; layanan tato kosmetik; layanan telemedicine; layanan terapi; layanan
terapi bekam; layanan terapi cahaya; layanan terapi insomnia; layanan terapi kecantikan; layanan terapi suara dan bicara;
layanan threading alis; layanan tukang cukur; layanan tusuk gigi kosmetik; layanan tusuk jarum medis; layanan visagists;
layanan waxing tubuh; layanan wisata medis dalam sifat perawatan gigi, layanan medis dan bedah; layanan wisata medis
menjadi pengaturan perawatan medis di negara lain; layanan yang diberikan oleh ahli gizi; mandi hidroterapi; manikur;
meditasi untuk kesehatan; melakukan pemeriksaan medis; melakukan penapisan untuk faktor risiko penyakit kardiovaskular;
melakukan penilaian dan pemeriksaan psikologis; memberikan evaluasi dan konsultasi kebugaran (wellness); memberikan
informasi di bidang kedokteran; memberikan informasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan; memberikan informasi di
bidang konseling dan perawatan psikologis; memberikan informasi di bidang ortodontik; memberikan informasi di bidang
penataan rambut; memberikan informasi di bidang pencegahan kanker, skrining, diagnosis dan perawatan; memberikan
informasi gizi tentang makanan untuk keperluan penurunan berat badan medis; memberikan informasi gizi tentang minuman
untuk keperluan penurunan berat badan medis; memberikan informasi kepada pasien di bidang pemberian obat-obatan;
memberikan informasi kesehatan melalui situs web; memberikan informasi kesehatan mental dan kebugaran; memberikan
informasi medis; memberikan informasi medis di bidang dermatologi; memberikan informasi medis di bidang geriatri;
memberikan informasi medis di bidang penurunan berat badan; memberikan informasi medis melalui situs web; memberikan
informasi melalui internet di bidang diabetes; memberikan informasi mengenai identifikasi tanaman dan bunga untuk keperluan
hortikultura; memberikan informasi on-line yang berkaitan dengan pencegahan penyakit jantung dan stroke; memberikan
informasi online tentang layanan medis; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui jaringan komputer global;
memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui
telepon; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet; memberikan informasi tentang berkebun;
memberikan informasi tentang fasilitas mandi Turki; memberikan informasi tentang fasilitas pemandian umum; memberikan
informasi tentang kecantikan; memberikan informasi tentang pertanian, hortikultura, dan layanan kehutanan; memberikan
informasi tentang suplemen makanan dan nutrisi; memberikan informasi terkait chiropractic; memberikan informasi terkait
dengan hama pemusnahan untuk pertanian, hortikultura, dan kehutanan; memberikan informasi terkait dengan panduan diet
dan nutrisi; memberikan informasi terkait dengan suplemen makanan dan gizi; memberikan informasi terkait layanan penataan
rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi terkait layanan produk medis; memberikan informasi terkait layanan salon
kecantikan; memberikan informasi terkait moksibusi; memberikan informasi terkait pembiakan hewan; memberikan informasi
terkait pembunuhan gulma; memberikan informasi terkait penanaman pohon taman; memberikan informasi terkait
penggunaan pupuk; memberikan informasi terkait penyebaran pupuk; memberikan informasi terkait penyebaran pupuk dan
bahan kimia pertanian melalui udara dan permukaan; memberikan informasi terkait penyewaan peralatan pertanian;
memberikan informasi terkait perawatan kebun atau bunga; memberikan informasi untuk koordinator program kebugaran
(wellness); memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan
informasi yang berkaitan dengan akupunktur; memberikan informasi yang berkaitan dengan kedokteran gigi; memberikan
informasi yang berkaitan dengan layanan asuhan keperawatan; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan
kesehatan hewan; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan medis; memberikan informasi yang berkaitan
dengan pemeriksaan fisik; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan medis; memberikan
informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang
cukur; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin pemotong rumput; memberikan informasi yang
berkaitan dengan penyewaan tanaman pot; memberikan informasi yang berkaitan dengan perawatan sendi yang terkilir,
keseleo atau patah tulang; memberikan informasi yang berkaitan dengan persiapan dan pengeluaran obat-obatan;
memberikan informasi yang berkaitan dengan pijat tradisional Jepang; memberikan informasi yang berkaitan dengan pijatan;
memberikan saran di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; memberikan saran medis di bidang
dermatologi; memberikan saran medis di bidang geriatri; memberikan saran medis di bidang penurunan berat badan;
membuat reservasi salon kecantikan untuk orang lain; memotong rambut; menenun rambut; menganalisis komposisi tubuh
manusia atau hewan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; mengatur reservasi layanan spa; menyediakan fasilitas
bak mandi air panas; menyediakan fasilitas mandi Turki; menyediakan fasilitas pemandian umum; menyediakan fasilitas
perawatan jangka panjang; menyediakan fasilitas rehabilitasi fisik; menyediakan fasilitas rehabilitasi mental; menyediakan
fasilitas sauna; menyediakan informasi dalam bidang kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit;
menyediakan informasi daring terkait kesehatan dan kebugaran; menyediakan informasi daring terkait kesehatan dan
kebugaran untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; menyediakan informasi di bidang layanan medis, layanan
klinik medis, rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan medis;
menyediakan informasi dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; menyediakan informasi kecantikan atau estetika;
menyediakan informasi medis di bidang pengobatan medis terkait kosmetik; menyediakan informasi mengenai penggunaan
dan pemilihan kosmetik, produk-produk perawatan pribadi, dan perawatan kecantikan melalui internet; menyediakan informasi
online tentang layanan pertanian dan bertani, peternakan, hortikultura dan kehutanan; menyediakan informasi online tentang
pertanian, hortikultura, dan layanan kehutanan; menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui
sebuah situs web; menyediakan layanan kebugaran (wellness); menyediakan layanan kesehatan dan kebugaran (wellness),
yaitu, penilaian pribadi, rutinitas yang dipersonalisasi, jadwal perawatan, evaluasi kebugaran (fitness), dan konseling;
menyediakan layanan pelatihan kesehatan; menyediakan layanan pengendalian (management) perawatan kesehatan, yaitu,
pengendalian (management) perawatan kronis; menyediakan layanan perawatan penghentian merokok; menyediakan layanan
program penurunan berat badan; menyediakan layanan skrining kanker; menyediakan panci tempat tidur untuk pasien dalam
lingkungan rumah sakit; menyediakan pemandian umum untuk keperluan sanitasi; menyediakan rumah pemandian;
menyediakan terapi laser untuk mengobati kondisi medis; menyediakan toilet portabel untuk acara-acara; merangkai bunga;
merek binatang; microblading; moksibusi; naturopati; operasi; operasi hewan; operasi plastik; operasi pohon; osteopati;
panduan diet dan nutrisi; parafango membungkus layanan perawatan; pas anggota tubuh buatan; pekerjaan yang
berhubungan dengan terapi; pelayanan medis; peletakan halaman; peletakan rumput; peletakan rumput buatan; peletakan
tanah; pemasangan kacamata; pemasangan lensa kontak; pemasangan perangkat ortopedi; pemasangan perangkat prostetik;
pemasangan tungkai tiruan, perangkat prostetik dan prostesis; pemberian perawatan psikologis; pemberian saran psikologis;
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pembiakan binatang; pembinaan psikologis, konseling dan terapi; pembuatan karangan bunga; pembunuhan gulma;
pembunuhan gulma untuk pertanian, hortikultura dan kehutanan; pemeriksaan fisik; pemeriksaan kesehatan; pemeriksaan pap
ginekologis; pemicu titik pijat; pemijatan; penanaman pohon; penanaman pohon kebun; penanaman pohon untuk tujuan
penyeimbangan karbon; penanaman pohon, hortikultura, dan jasa desain lansekap; penataan rambut; pengangkatan laser dari
varises; pengeluaran obat-obatan; penggantian rambut; penghancuran parasit untuk pertanian, hortikultura dan kehutanan;
penghancuran parasit, hama pemusnahan dan pembunuhan gulma untuk pertanian, hortikultura dan kehutanan; penghapusan
laser jamur kuku; penghapusan laser spider veins; penghapusan laser tato; pengobatan dislokasi sendi, keseleo atau patah
tulang; pengobatan dislokasi sendi, keseleo atau patah tulang [judo-seifuku]; pengobatan dislokasi sendi, keseleo, patah
tulang atau sejenisnya (judo-seifuku); pengobatan homeopati [layanan pengobatan alternatif]; pengobatan homeopati [layanan
pengobatan komplementer]; pengujian genetik hewan untuk tujuan diagnostik atau perawatan; pengujian genetik untuk tujuan
medis; pengujian kejiwaan; pengujian kepribadian untuk tujuan psikologis; pengujian medis; pengujian medis untuk tujuan
diagnostik atau perawatan; pengujian narkoba terhadap para peserta olahraga untuk penggunaan zat-zat yang meningkatkan
kinerja secara ilegal atau terlarang; pengujian narkoba untuk penyalahgunaan zat; pengumpulan dan pelestarian darah
manusia; penilaian risiko kesehatan; penyaringan alkohol untuk keperluan medis; penyaringan obat, alkohol dan DNA untuk
keperluan medis; penyebaran informasi mengenai jasa-jasa tersebut diatas melalui suatu jaringan komputer global;
penyebaran pupuk; penyebaran pupuk dan bahan kimia pertanian lainnya; penyebaran pupuk dan bahan kimia pertanian
melalui udara dan permukaan; penyebaran pupuk di udara; penyediaan informasi farmasi; penyediaan informasi kesehatan;
penyediaan informasi medis; penyediaan informasi medis dari situs web; penyediaan informasi medis sehubungan dengan
perawatan kesehatan; penyediaan informasi secara on-line dalam bidang perawatan tubuh dan perawatan kecantikan;
penyediaan informasi tentang pengurangan karbon dioksida dan emisi gas rumah kaca lainnya melalui proses pertanian via
situs web; penyediaan informasi terkait gizi; penyediaan informasi, termasuk online, tentang perawatan kesehatan dan
kebersihan untuk manusia atau hewan.; penyediaan layanan penilaian risiko psikologis dan informasi yang berkaitan dengan
modifikasi perilaku dan manajemen stres; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat;
penyediaan rumah mandi; penyemprotan insektisida untuk hortikultura; penyemprotan insektisida untuk kehutanan;
penyemprotan insektisida untuk keperluan pertanian, hortikultura dan kehutanan; penyemprotan insektisida untuk pertanian;
penyemprotan produk perlindungan tanaman untuk keperluan pertanian; penyewaan alat diagnostik medis ultrasonik;
penyewaan alat pencitraan medis; penyewaan alat-alat penghilang rambut; penyewaan alat-alat pertanian; penyewaan hewan
untuk keperluan berkebun; penyewaan instalasi sanitasi; penyewaan mesin dan alat-alat untuk salon kecantikan, salon
estetika atau tempat pangkas rambut; penyewaan mesin dan alat-alat yang menggunakan sistem iontophoresis untuk
pengobatan atau pengkodisian kulit untuk tujuan rumah tangga; penyewaan mesin dan peralatan medis; penyewaan mesin
dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur; penyewaan mesin pemotong rumput; penyewaan
peralatan berkebun; penyewaan peralatan dan instalasi di bidang teknologi medis; penyewaan peralatan dan instalasi medis;
penyewaan peralatan diagnostik ultrasonik; penyewaan peralatan gigi; penyewaan peralatan medis; penyewaan peralatan
medis dan perawatan kesehatan; penyewaan peralatan memancing untuk tujuan penangkapan ikan komersial; penyewaan
peralatan perawatan kulit; penyewaan peralatan perawatan wajah untuk tujuan rumah tangga; penyewaan peralatan
pertanian; penyewaan peralatan sinar-X medis; penyewaan peralatan tata rambut; penyewaan rangkaian bunga; penyewaan
robot bedah; penyewaan tempat tidur yang khusus dibuat untuk keperluan perawatan medis; penyewaan ternak; penyewaan
toilet portabel; penyewaan wastafel dapur; penyisipan microchip subkutan ke dalam hewan peliharaan untuk tujuan pelacakan
dan identifikasi; perawatan Rambut; perawatan [medis]; perawatan anjing; perawatan bungkus tubuh; perawatan di rumah-
kunjungan; perawatan hewan; perawatan hewan peliharaan; perawatan hewan ternak; perawatan higienis untuk hewan;
perawatan higienis untuk manusia; perawatan kebun; perawatan kebun atau bunga; perawatan kecantikan kaki; perawatan
kesehatan; perawatan kesehatan dan kecantikan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk hewan; perawatan kesehatan
dan kecantikan untuk manusia; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan; perawatan kesuburan;
perawatan kucing; perawatan kuda; perawatan kulit wajah kimia; perawatan laser kosmetik dari spider veins; perawatan laser
kosmetik jamur kuku; perawatan laser kosmetik kulit; perawatan laser kosmetik rambut yang tidak diinginkan; perawatan laser
kosmetik tato; perawatan laser kosmetik untuk pertumbuhan rambut; perawatan laser kosmetik varises; perawatan lulur;
perawatan medis; perawatan medis ambulan; perawatan medis, higienis, dan kecantikan; perawatan paliatif; perawatan
pengisi injeksi untuk keperluan kosmetik; perawatan perawatan kulit tubuh; perawatan perawatan kulit wajah; perawatan
psikologis; perawatan psikososial; perencanaan dan pengawasan diet penurunan berat badan; persewaan peralatan medis;
persewaan sarang lebah; persewaan tanaman pot; persewaan wastafel; persiapan dan pengeluaran obat; persiapan laporan
psikologis; persiapan laporan yang berkaitan dengan masalah medis; persiapan laporan yang berkaitan dengan masalah
perawatan kesehatan; persiapan profil psikologis; persiapan profil psikologis untuk keperluan medis; persiapan resep di
apotek; persiapan resep oleh apoteker; pertamanan; pertamanan (landscaping) dan perawatan kebun-kebun; pijat amatsu;
pijat anjing; pijat aromaterapi; pijat ashiatsu; pijat ayurvedic; pijat batu panas; pijat cangkang lava panas; pijat dan pijat terapi
Shiatsu; pijat drainase limfatik; pijat jaringan dalam; pijat kehamilan; pijat kuda; pijat lomilomi; pijat menggunakan kursi; pijat
olahraga; pijat prenatal; pijat refleksi; pijat shiatsu; pijat swedia; pijat terapi; pijat tradisional Cina; pijat tradisional Jepang;
psikoterapi; rawat inap; rehabilitasi fisik; rehabilitasi pasien kecanduan narkotika; rehabilitasi pasien yang kecanduan alkohol;
rehabilitasi pasien yang kecanduan narkoba; rehabilitasi pecandu; rehabilitasi untuk pasien penyalahgunaan zat; restorasi
habitat hutan; restorasi rambut; rumah khitan/sunat; salon estetika; salon kecantikan; salon kuku (nail bar); salon penataan
rambut; salon penyamakan dan layanan solarium; saran diet; saran farmasi; saran medis untuk individu penyandang cacat;
saran pertanian; saran pertanian yang berkaitan dengan praktik pertanian regeneratif; saran yang berkaitan dengan alergi;
sauna, pemandian, layanan pijat dan terapi; seeding udara; sepatu kuda dan memelihara kuku kuda [layanan pengangkut
barang]; skrining medis; skrining medis yang berkaitan dengan jantung; skrining obat untuk keperluan medis; tata rambut; tato;
tato binatang peliharaan untuk tujuan identifikasi; terapi akupresur; terapi anak berkebutuhan khusus; terapi anti-merokok;
terapi bantuan hewan; terapi berbicara; terapi fisik; terapi moksibusi; terapi musik; terapi musik untuk keperluan fisik,
psikologis dan kognitif; terapi okupasi dan rehabilitasi; terapi psikologis untuk bayi; terapi reiki; terapi seni; terapi tubuh; terapi
wicara dan pendengaran; tes penglihatan; tes psikologis untuk keperluan medis; tindik badan; vermin memusnahkan untuk
pertanian, hortikultura dan kehutanan, dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; waxing obat menghilangkan
rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/10/2022 22:01:24
540   EtiketJID2022086230
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Makmur No. 44 RT.003 RW.003 Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

GEMA SEMESTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gema Semesta
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan iklan, yaitu mempromosikan merek, barang, dan layanan orang lain;

Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan
peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; iklan dan layanan pemasaran interaktif; jasa periklanan; jasa periklanan B2B (transaksi
komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan
pelaporan iklan untuk orang lain; layanan iklan internet; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan promosi dan
iklan melalui internet; periklanan, pemasaran, riset pasar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/10/2022 22:03:58
540   EtiketDID2022086231

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasir Panjang No.9, Kel./Ds. Pasir Panjang, Kec. Arut Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, 74117

PT. BORNEO MITRA BERSAMA SEJATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOMBAS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===minyak goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/10/2022 22:13:31
540   EtiketDID2022086232

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Cihanjuang No.142 Gg Nio Rt 01/ Rw 10 No. 3D, Kota Cimahi, Jawa Barat, 40513
DANUR WENDA, Fikri Sabilal Huda

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Agripacul dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Agripacul merupakan singkatan dari "agricultural pest predator cultivator",  artinya pembudidaya
predator hama pertanian.

591 Uraian Warna : Hijau eucalyptus
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cabai segar; bayam, segar; buah dan sayuran segar organik; buncis, segar; produk hortikultura; sawi putih, segar; selada,

segar; terong, segar; tomat, segar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/10/2022 22:25:32
540   EtiketJID2022086233

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Botombawa sitolu ori, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, 22852
LIDWINA HULU
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZERONE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Putih Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan dalam otomotif, produk perawatan mobil,

bagian-bagian otomotif, perlengkapan dan aksesori, alat-alat tangan, koran dan majalah, makanan, minuman dan gula-gula
dan serba-serbi yang lain.; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon,
potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; toko
online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/10/2022 22:32:22
540   EtiketJID2022086234

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Botombawa sitolu ori, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, 22852
LIDWINA HULU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZERONE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Putih Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===distribusi konten digital asli yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk

pendek animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial
televisi online, situs web hiburan, dan outlet video-on-demand; instruksi di bidang perbaikan otomotif===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/10/2022 22:48:17
540   EtiketDID2022086235

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Wira Kencana, Cilangkap, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13870

PT. Masagus Putra Kinasih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALGACELL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Daily Cell Food berarti sel makanan sehari-hari
591 Uraian Warna : Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen

vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk keperluan medis; anti-oksidan untuk digunakan sebagai
suplemen makanan; antioksidan [suplemen makanan]; biofarmasi untuk pengobatan kanker; herbal atau ekstrak tumbuhan
untuk digunakan sebagai suplemen makanan; obat antitumor; obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan kanker; obat-
obatan untuk pengobatan penyakit virus; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis; sediaan dan
bahan-bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan farmasi untuk manusia
untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus; sediaan farmasi untuk menekan tumor; sediaan farmasi untuk mengobati
tumor ganas; sediaan farmasi untuk penyesuaian imunitas; sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan
penyakit menular, yaitu infeksi virus dan bakteri; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi keperluan medis; suplemen dan
sediaan herbal; suplemen herbal; suplemen makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen
makanan kesehatan; suplemen mineral; suplemen vitalitas; suplemen vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/10/2022 22:51:43
540   EtiketJID2022086236
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Botombawa sitolu ori, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, 22852
LIDWINA HULU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZERONE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam Putih Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===pengecatan khusus kendaraan; pengecatan khusus otomobil; perbaikan atau perawatan mobil; perbaikan atau perawatan

mobil dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya===
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