
BERITA RESMI MEREK SERI-A

DIUMUMKAN TANGGAL 09 MARET 2022 - 09 MEI 2022

No. 15/P-M/III/A/2022

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (2)

UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016

DITERBITKAN BULAN MARET 2022

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS



DAFTAR ISI BRM

No Nomor Permohonan Tanggal Penerimaan Kelas Merek

1 JID2021031820 06/05/2021 41  DARAM + LOGO

2 DID2021054948 20/08/2021 30  RAINBOW GEMS

3 DID2021057849 01/09/2021 1  SrieBu singkatan dari ibu srie

4 DID2021058164 02/09/2021 3  GO-TO Transformazing

5 DID2021066343 04/10/2021 10  VPRO MED+

6 DID2021068383 12/10/2021 25  LIMITLESS

7 DID2021081680 23/11/2021 3  DAIMANPU

8 DID2021081684 23/11/2021 3  ICVC

9 DID2021081689 23/11/2021 3  XUEROUYAR

10 DID2021087911 14/12/2021 25  Hazidcandra

11 DID2021091353 22/12/2021 3  MARY&CO.

12 DID2022000691 04/01/2022 35, 36, 37, 9  Daun Karya

13 JID2022001839 10/01/2022 39  OjekBro

14 DID2022005841 24/01/2022 25  ALANA MUKENA

15 JID2022008130 31/01/2022 35  Logo  BEN

16 JID2022008132 31/01/2022 41  Logo  BEN

17 DID2022009063 04/02/2022 3  KYNDCOSMETIC + LOGO

18 DID2022012093 16/02/2022 31  TAF

19 DID2022012096 16/02/2022 31  AKW

20 DID2022012771 17/02/2022 34  KUPU BIRU

21 DID2022016838 06/03/2022 18  babysultan

22 DID2022016839 06/03/2022 20  JESSELYN ROYALE
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23 JID2022016841 06/03/2022 35  Hanya 3 Hari

24 JID2022016842 06/03/2022 35  Hanya 4 Hari

25 JID2022016843 06/03/2022 35  Hanya 5 Hari

26 DID2022016844 06/03/2022 9  SCUD + HURUF KANJI + GAMBAR

27 JID2022016845 06/03/2022 35  LEMONILO + Logo

28 DID2022016846 06/03/2022 9  CAMERUNSINO + GAMBAR

29 JID2022016847 06/03/2022 36  LEMONILO + Logo

30 JID2022016848 06/03/2022 35  Hanya 7 Hari

31 JID2022016849 06/03/2022 38  LEMONILO + Logo

32 JID2022016850 06/03/2022 35  Heboh

33 JID2022016851 06/03/2022 42  LEMONILO + Logo

34 DID2022016852 06/03/2022 30  bakengrind

35 JID2022016853 06/03/2022 35  Promo Gajian

36 JID2022016854 06/03/2022 35  PBI Promosi Bulan Ini

37 DID2022016855 06/03/2022 30  The Moetis Original

38 JID2022016856 06/03/2022 35  PTW Product Of The Week

39 DID2022016857 06/03/2022 3  CEDOVE

40 DID2022016858 06/03/2022 5  CEDOVE

41 JID2022016859 06/03/2022 35  Serba Hemat

42 JID2022016860 06/03/2022 35  Super Hemat

43 JID2022016861 06/03/2022 35  Susu Murah

44 DID2022016862 06/03/2022 3  CEMOVE

45 DID2022016863 06/03/2022 5  CEMOVE
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46 JID2022016864 06/03/2022 35  Tiap Hari Rejeki

47 JID2022016865 06/03/2022 35  Weekend Seru

48 DID2022016866 06/03/2022 9  Luckoo

49 DID2022016867 07/03/2022 29  NYUK-NYANG ATI RAJA + Lukisan

50 DID2022016868 07/03/2022 34  7 CUPS

51 DID2022016869 07/03/2022 34  7 HEROES

52 DID2022016870 07/03/2022 34  7 KNIGHTS

53 DID2022016871 07/03/2022 34  7 SORROWS

54 DID2022016872 07/03/2022 34  7 SWORDS

55 DID2022016873 07/03/2022 34  7 TREASURES

56 DID2022016874 07/03/2022 34  7 VOYAGES

57 D152022016883 07/03/2022 3  LUEURE SKIN

58 DID2022016884 07/03/2022 25  URERU DAN LOGO

59 DID2022016886 07/03/2022 29  PRABAKA

60 DID2022016887 07/03/2022 3  Mopore Beauty

61 DID2022016888 07/03/2022 25  CHOISE & PHOISE

62 DID2022016889 07/03/2022 29  MUARAJAYA DAN LOGO

63 DID2022016890 07/03/2022 29  KUWERA

64 DID2022016891 07/03/2022 30  KOPI PANEL RAYA

65 DID2022016892 07/03/2022 29  TRISNO ROSO

66 DID2022016893 07/03/2022 25  BSA

67 JID2022016894 07/03/2022 35  MIE PANGSIT AMIN DAN LOGO

68 DID2022016895 07/03/2022 32, 29  Yakult (logo) & Light with asterisk
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69 DID2022016896 07/03/2022 29  ZIA

70 DID2022016897 07/03/2022 31  FANZ FEED

71 DID2022016898 07/03/2022 3  NutriDerma

72 D082022016899 07/03/2022 29  TEMPE JANDA 19

73 DID2022016900 07/03/2022 15  HANGPEY

74 DID2022016901 07/03/2022 30  C&C CAKE & COOKIES

75 JID2022016902 07/03/2022 35  WILIE'S RECIPE DAN LOGO

76 DID2022016903 07/03/2022 9  JASPER & Logo

77 DID2022016904 07/03/2022 5  ANUGERAH SURYA GLODOK

78 DID2022016905 07/03/2022 3  HOLYTECH

79 DID2022016906 07/03/2022 29  SANG SING ASONG

80 DID2022016907 07/03/2022 3  GHAYFA BEAUTY

81 JID2022016908 07/03/2022 43  TERAS BHUMI + LOGO

82 DID2022016909 07/03/2022 9  SANTAN DESA

83 DID2022016910 07/03/2022 29  NAQPUOLLL

84 JID2022016911 07/03/2022 35  NIKI AYAM

85 DID2022016912 07/03/2022 7  SUNSUN + LOGO

86 JID2022016913 07/03/2022 35  BUMI BOGA LAKSMI

87 DID2022016914 07/03/2022 10  ANUGERAH SURYA GLODOK

88 DID2022016915 07/03/2022 28  FISHING PARTNER TEMPUR BEST FISHING
FORMULA

89 DID2022016916 07/03/2022 34  N Bold

90 DID2022016917 07/03/2022 25  Exportir

91 DID2022016918 07/03/2022 30  MAMA HARUM
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92 JID2022016919 07/03/2022 40  BUMI BOGA LAKSMI

93 DID2022016920 07/03/2022 3  MEGUMI TOKYO

94 JID2022016921 07/03/2022 35  ANUGERAH SURYA GLODOK

95 DID2022016922 07/03/2022 9  TK STAR + LOGO

96 DID2022016923 07/03/2022 19  SOLCA

97 JID2022016924 07/03/2022 44  ANUGERAH SURYA GLODOK

98 D102022016925 07/03/2022 30  Bu Maa Banjarsari Product's + LOGO

99 D102022016926 07/03/2022 30  MENOEL + LOGO

100 DID2022016927 07/03/2022 5  SBHEALTH SKIN BEAUTY HEALTH

101 D102022016928 07/03/2022 29  INYONG + LOGO

102 DID2022016929 07/03/2022 5  Bintang Timbangan + Logo

103 DID2022016930 07/03/2022 16  TOMORA

104 DID2022016931 07/03/2022 21  glowing + logo

105 DID2022016932 07/03/2022 3  GOLDENFRESH

106 D102022016932 07/03/2022 32  ALMORTAZA+ LOGO

107 JID2022016933 07/03/2022 36  Duit Investech

108 DID2022016934 07/03/2022 8  CUCUT77 + LOGO IKAN

109 DID2022016935 07/03/2022 29  KIMOOCHI + LOGO

110 JID2022016936 07/03/2022 43  ERA

111 D102022016937 07/03/2022 30  KA CO Kuliner Pilihan Anda + LOGO

112 DID2022016939 07/03/2022 9  Weilai

113 DID2022016940 07/03/2022 12  MORINO

114 D102022016941 07/03/2022 29  KIRIIUK SNACK + LOGO
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115 DID2022016941 07/03/2022 12  BARCODE HIGH PERFOMANCE +
Logo/Lukisan

116 DID2022016942 07/03/2022 8  glowing + logo

117 JID2022016943 07/03/2022 35  Sodagar Komputer

118 DID2022016944 07/03/2022 1  TSL Parts

119 D102022016945 07/03/2022 25  MNRCH. + LOGO

120 DID2022016946 07/03/2022 30  KIMOOCHI + LOGO

121 DID2022016947 07/03/2022 16  ALTA PLAST + LOGO

122 J102022016948 07/03/2022 42  RUSTIC MARKER + LOGO

123 DID2022016949 07/03/2022 5  KOEDAXONE

124 DID2022016950 07/03/2022 3  MEWANGI

125 DID2022016951 07/03/2022 25  SCULPT

126 JID2022016952 07/03/2022 43  RAJA KULINER

127 DID2022016953 07/03/2022 30  d’kokimo

128 JID2022016954 07/03/2022 35  KIMOOCHI + LOGO

129 DID2022016955 07/03/2022 32  FITMEUP dan Lukisan

130 JID2022016956 07/03/2022 35  Gudang Plafon Modern

131 DID2022016957 07/03/2022 29  GLINDO

132 DID2022016958 07/03/2022 9  Kompeten

133 DID2022016959 07/03/2022 11  YUSICOM

134 JID2022016960 07/03/2022 40  SURYA & SONS

135 DID2022016961 07/03/2022 29  JEPUDOL

136 JID2022016962 07/03/2022 43  DELIXIOUS

137 JID2022016963 07/03/2022 43  PROSPERIA + GAMBAR
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138 DID2022016964 07/03/2022 30  ELGAR

139 DID2022016965 07/03/2022 30  DEARTANTI

140 DID2022016966 07/03/2022 3  CLOUD SUNSCREEN

141 DID2022016967 07/03/2022 30  SAMAPAN

142 JID2022016968 07/03/2022 43  BOUNDARY

143 DID2022017029 07/03/2022 25  GREATSTUNE

144 D102022017029 07/03/2022 29  Chaqqi + Logo

145 DID2022017030 07/03/2022 3  DOREMI + logo

146 DID2022017031 07/03/2022 18  ELWOO APPAREL + LOGO WOO

147 D102022017031 07/03/2022 29  HEVOBERT + LOGO

148 JID2022017032 07/03/2022 35  noore

149 DID2022017033 07/03/2022 3  U GOAT MILK! + Logo

150 DID2022017034 07/03/2022 18  PORTO

151 DID2022017035 07/03/2022 29, 30  Calbee, Karakter huruf Jepang SAPPORO
POTATO & Lukisan

152 DID2022017036 07/03/2022 32  SENGKOELOEN

153 DID2022017037 07/03/2022 30  TEDDY logo

154 DID2022017038 07/03/2022 25  noore

155 DID2022017039 07/03/2022 25  ELWOO APPAREL + LOGO WOO

156 D102022017039 07/03/2022 29  D'CIKGU + LOGO

157 D102022017040 07/03/2022 30  BURIYO + LOGO

158 DID2022017041 07/03/2022 32  Bintang Original Label (in colour)

159 DID2022017042 07/03/2022 32  N'MAXX

160 DID2022017043 07/03/2022 16  CONTENG + Lukisan
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161 DID2022017044 07/03/2022 24  KINGKAULAN

162 DID2022017045 07/03/2022 3  L'ARCHIPEL

163 DID2022017046 07/03/2022 29  Karakter huruf Jepang JAGARIKO

164 DID2022017047 07/03/2022 9  KAYEE & LOGO

165 JID2022017048 07/03/2022 43  SENGKOELOEN

166 DID2022017049 07/03/2022 30  Qbab

167 DID2022017050 07/03/2022 3  illustro A & logo

168 DID2022017051 07/03/2022 3  R.S.P

169 JID2022017052 07/03/2022 37  AMA + Logo

170 DID2022017053 07/03/2022 3  yunsky bodylotion

171 DID2022017054 07/03/2022 3  ENBEAUTY GLOW

172 D102022017056 07/03/2022 30  Al-Barqy Asl An Nahl + LOGO

173 JID2022017057 07/03/2022 39, 9  Melalie

174 DID2022017058 07/03/2022 30  PANINERIA BENE

175 DID2022017059 07/03/2022 20  PORTO

176 JID2022017060 07/03/2022 43  UPPER TERRACE

177 DID2022017061 07/03/2022 31  AGRO SUPPLY + Logo/Gambar

178 DID2022017062 07/03/2022 11  ALOCS

179 DID2022017063 07/03/2022 30  SELSAFICAL + LOGO

180 DID2022017064 07/03/2022 29  POTATO FARM

181 DID2022017065 07/03/2022 29  BY SARAH AHMAD

182 DID2022017066 07/03/2022 1  GUNUNG SEWU KENCANA dan Logo

183 DID2022017067 07/03/2022 5  illustro A & logo
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184 JID2022017068 07/03/2022 35  SURABAYA BARU + LOGO

185 DID2022017069 07/03/2022 4  R.S.P

186 J112022017070 07/03/2022 41  Manghafal Itu Mudah (MIM)

187 JID2022017071 07/03/2022 43  BLOU

188 DID2022017072 07/03/2022 9  LUMOS

189 DID2022017073 07/03/2022 29  Karakter huruf Jepang Shiawasebataa

190 DID2022017074 07/03/2022 21  PORTO

191 DID2022017075 07/03/2022 43, 29, 30  Bijak Garam & DEVICE

192 DID2022017076 07/03/2022 3  TYSHELL Beauty Skin

193 DID2022017077 07/03/2022 12  SCOM

194 JID2022017078 07/03/2022 35  SUPER DEPO

195 DID2022017079 07/03/2022 12  SKYTOUR

196 DID2022017080 07/03/2022 28  BODYMASTER

197 JID2022017081 07/03/2022 35  KAYEE & LOGO

198 DID2022017082 07/03/2022 30  BABEH AGAN + LOGO

199 JID2022017083 07/03/2022 42  NEWMAN

200 DID2022017084 07/03/2022 30  ULTRAMIE

201 DID2022017085 07/03/2022 16  MANDOR

202 DID2022017086 07/03/2022 34  DIZO

203 DID2022017087 07/03/2022 9  illustro A & logo

204 DID2022017088 07/03/2022 29  SALEROKU

205 DID2022017089 07/03/2022 29  Karakter huruf Jepang JAGAPOKKURU

206 JID2022017090 07/03/2022 37  SKYTOUR
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207 DID2022017091 07/03/2022 3  Body Fantasies

208 DID2022017092 07/03/2022 14  ECONOMICXI

209 JID2022017093 07/03/2022 42  SAKTI

210 DID2022017094 07/03/2022 5  Momilovi

211 JID2022017095 07/03/2022 43  CAMPUR-CAMPUR Mbok Rodjo

212 DID2022017096 07/03/2022 10  illustro A & logo

213 DID2022017097 07/03/2022 17  BLUEGEL

214 D222022017097 07/03/2022 3  D'RA GLOW

215 DID2022017098 07/03/2022 29, 30  Calbee

216 DID2022017099 07/03/2022 28  PORTO

217 DID2022017100 07/03/2022 3  Humidite DE SOPHIA + LUKISAN

218 DID2022017101 07/03/2022 30  BENE PANINERIA

219 DID2022017102 07/03/2022 18  Huruf Kanji dibaca DJALU

220 DID2022017103 07/03/2022 25  POSH SYMPTOMS

221 JID2022017104 07/03/2022 35  LOGO

222 JID2022017105 07/03/2022 42  BLUECHIP CIPTADANA

223 DID2022017106 07/03/2022 14  Jewelop

224 DID2022017107 07/03/2022 30  WEELEE COFFEE

225 DID2022017108 07/03/2022 29  JAGA POKKURU

226 DID2022017109 07/03/2022 30  SALEROKU

227 JID2022017110 07/03/2022 42  LOGO (BLUECHIP CIPTADANA)

228 DID2022017111 07/03/2022 9  illustro N 1-day

229 DID2022017112 07/03/2022 32  BWT TRISHATAMA
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230 DID2022017113 07/03/2022 24  Huruf Kanji dibaca DJALU

231 DID2022017114 07/03/2022 30  CAP ZEBRA + LOGO

232 DID2022017115 07/03/2022 30  Bebek & Ayam Rempah KIKI Banjarmasin,
Rawasari

233 JID2022017116 07/03/2022 36  LOGO

234 DID2022017117 07/03/2022 9  LOGO (BLUECHIP CIPTADANA)

235 DID2022017118 07/03/2022 5  MANT - UP

236 DID2022017119 07/03/2022 43, 29, 30  Smart Salt Bijak Garam & DEVICE

237 DID2022017120 07/03/2022 3  L'EIDER

238 J152022017121 07/03/2022 38  PRIMAHOME

239 DID2022017122 07/03/2022 3  BEAUTYMI

240 JID2022017123 07/03/2022 42  LOGO

241 DID2022017124 07/03/2022 9  BLUECHIP CIPTADANA

242 DID2022017125 07/03/2022 9, 42, 10  FORXAI

243 DID2022017126 07/03/2022 20  GUNUNG SEWU KENCANA dan Logo

244 DID2022017127 07/03/2022 25  Huruf Kanji dibaca DJALU

245 JID2022017128 07/03/2022 35  Ryuichi

246 JID2022017129 07/03/2022 45  LOGO

247 DID2022017130 07/03/2022 32  Vjatre

248 DID2022017131 07/03/2022 9  SIM Samudera Inti Medika

249 DID2022017132 07/03/2022 21  GUNUNG SEWU KENCANA dan Logo

250 DID2022017133 07/03/2022 1, 12  HF

251 DID2022017134 07/03/2022 29  CU TUNG HIN

252 DID2022017135 07/03/2022 3  AD WONDER WHITENING SKIN
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253 DID2022017136 07/03/2022 30  GUNUNG SEWU KENCANA dan Logo

254 JID2022017137 07/03/2022 45  YAYASAN GARUDA BUANA NUSANTARA

255 DID2022017138 07/03/2022 30  CU TUNG HIN

256 DID2022017139 07/03/2022 34  MALOMO COIL

257 DID2022017140 07/03/2022 9  Link Turbo

258 DID2022017141 07/03/2022 25  IEISYA

259 DID2022017142 07/03/2022 9  OS Turbo

260 JID2022017143 07/03/2022 35  QRIOS

261 JID2022017144 07/03/2022 36  SA + Lukisan + ALA

262 JID2022017145 07/03/2022 36  QRIOS

263 DID2022017146 07/03/2022 25  STYLE BY LA RICHE

264 JID2022017147 07/03/2022 42  QRIOS

265 DID2022017148 07/03/2022 25  SHR LA RICHE

266 DID2022017149 07/03/2022 3  ZAYNA CLINIC

267 DID2022017150 07/03/2022 30  Kobe Jiwa Pagi + Lukisan

268 JID2022017151 07/03/2022 45  QRIOS

269 DID2022017152 07/03/2022 6  MARINE SCHLINGER

270 JID2022017153 07/03/2022 35  BINA INDOCIPTA ANDALAN (BIA)

271 DID2022017154 07/03/2022 3  mylea HAIR CARE SYSTEM

272 DID2022017155 07/03/2022 7  STERILING

273 DID2022017156 07/03/2022 1  Super surya alami (SSA) premium

274 DID2022017157 07/03/2022 29  CompliNutriSea

275 DID2022017158 07/03/2022 3  TALENTA beauty
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276 JID2022017159 07/03/2022 35  Framysa

277 DID2022017160 07/03/2022 3  FELTINE

278 JID2022017162 07/03/2022 43  TAKOLADA

279 DID2022017163 07/03/2022 30  Timbangan Gantung + LOGO

280 DID2022017164 07/03/2022 28  KAPAL PINISI + Lukisan

281 JID2022017165 07/03/2022 44  Barking Well

282 DID2022017166 07/03/2022 30  CAPTAIN'S COTTON CANDY dan Logo

283 JID2022017167 07/03/2022 43  Mamak Malabar

284 JID2022017168 07/03/2022 35  Timbangan Gantung + LOGO

285 DID2022017169 07/03/2022 9  BLVCK

286 DID2022017170 07/03/2022 3  Nare for Her

287 DID2022017171 07/03/2022 25  Silent Secret

288 DID2022017172 07/03/2022 3  UQDERM

289 DID2022017173 07/03/2022 18  Silent Secret

290 DID2022017174 07/03/2022 18  BLVCK

291 DID2022017175 07/03/2022 5  EMPADIAB

292 DID2022017176 07/03/2022 31  BELEAF FARMS

293 DID2022017178 07/03/2022 3  ALLYA

294 DID2022017180 07/03/2022 16  Cimory

295 DID2022017181 07/03/2022 32  Bintang Original Label (in black & white)

296 DID2022017182 07/03/2022 5  DAILYFARMA 7-Day

297 DID2022017183 07/03/2022 32  Bintang Radler Lemon Label (in colour)

298 JID2022017184 07/03/2022 41  teman baik.
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299 JID2022017185 07/03/2022 35  BRANDAMI

300 DID2022017186 07/03/2022 28  KHANAN JAYA

301 DID2022017187 07/03/2022 32  Bintang Radler Logo (in colour)

302 JID2022017188 07/03/2022 35  GOTO SPORT & MUSIC

303 DID2022017189 07/03/2022 25  HEEJUPTOGO + Logo

304 JID2022017190 07/03/2022 42  ACCELBYTE

305 DID2022017191 07/03/2022 30  SEBANGSA

306 DID2022017192 07/03/2022 25  animasister

307 JID2022017193 07/03/2022 35  BLVCK

308 D072022017194 07/03/2022 24, 25  WIRASA

309 DID2022017195 07/03/2022 31  LET'S GROW THESE SEEDS, TOGETHER.

310 DID2022017196 07/03/2022 9, 42  Legends of Chronos

311 DID2022017197 07/03/2022 30  ESKIM

312 DID2022017198 07/03/2022 31  IT'S OUR NATURE TO NURTURE

313 DID2022017199 07/03/2022 9  ACER Logo

314 DID2022017200 07/03/2022 31  THIS WAS NURTURED AND HARVESTED
BY  OUR CERTIFIED FARMER

315 DID2022017201 07/03/2022 7  KYDE

316 DID2022017202 07/03/2022 31  IT'S OUR NATURE TO NURTURE  & Logo

317 DID2022017203 07/03/2022 3  Tetulung Herbal

318 DID2022017204 07/03/2022 25  AORYL

319 DID2022017205 07/03/2022 30  GOPIROTEE + Lukisan

320 JID2022017207 07/03/2022 35  Clarissa Store

321 DID2022017208 08/03/2022 3  DestSkin
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322 DID2022017209 08/03/2022 9  D I D

323 JID2022017210 08/03/2022 41  TRAH

324 JID2022017211 08/03/2022 44  Klinik Permata Dokter Novia

325 JID2022017212 08/03/2022 41  Komite Olahraga Nasional (KON)

326 DID2022017213 08/03/2022 5  WZ

327 DID2022017214 08/03/2022 3  Klinik Permata Dokter Novia

328 JID2022017215 08/03/2022 41  TURTALE

329 J132022017216 08/03/2022 44  B'Dermabeauty.clinic

330 DID2022017217 08/03/2022 5  Logo

331 DID2022017218 08/03/2022 16  Allpacka

332 DID2022017235 08/03/2022 29  AFIYAH

333 DID2022017236 08/03/2022 20  AMIRO + logo

334 JID2022017237 08/03/2022 35  AMIRO + logo

335 DID2022017238 08/03/2022 9  SINERGI UNTUK NEGERI

336 DID2022017239 08/03/2022 3   MAX treat     (beserta lukisan logo merk nya)

337 DID2022017250 08/03/2022 34, 35, 5, 30  Curelax

338 DID2022017251 08/03/2022 30  KUEH KRANJANG NY. ONG

339 DID2022017252 08/03/2022 25  HAJA GOLF & LOGO

340 DID2022017253 08/03/2022 29  SUSUSERDADU

341 DID2022017254 08/03/2022 30  HATARI PRETO PEANUT CREAM

342 DID2022017255 08/03/2022 17  Lukisan

343 DID2022017256 08/03/2022 25  Little BEAM

344 DID2022017257 08/03/2022 5  SLIM SKIN
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345 JID2022017258 08/03/2022 35  PEQERJA + LOGO

346 JID2022017259 08/03/2022 35  KORNER SIMPLY GREAT TASTE  +  LOGO

347 DID2022017260 08/03/2022 34, 35, 5, 30  Huruf kanji dibaca bencao genqi dama

348 D102022017261 08/03/2022 30  MANUSELA + LOGO

349 JID2022017262 08/03/2022 38  SINERGI UNTUK NEGERI

350 D102022017263 08/03/2022 20  IKIAF + LOGO

351 DID2022017263 08/03/2022 30  LIFE FOR TEA PASSIONATE OF HEALTHEA

352 D082022017264 08/03/2022 21  BMW BEST MASTER WARE

353 D102022017265 08/03/2022 30  MR. BHRE + LOGO

354 D102022017266 08/03/2022 30  Dapoer Ashedap + LOGO

355 D102022017267 08/03/2022 25  RASHOGEN + LOGO

356 JID2022017268 08/03/2022 38  Inspirasi Bisnis + Logo = Suatu Penamaan.

357 D102022017269 08/03/2022 30  Kleya Kleyo + Logo

358 DID2022017270 08/03/2022 29  Rorompok Ngerekes

359 DID2022017271 08/03/2022 7  DYNASAND

360 DID2022017272 08/03/2022 29  Kristali

361 JID2022017273 08/03/2022 41  SINERGI UNTUK NEGERI

362 JID2022017274 08/03/2022 43  JUICE N JOY

363 DID2022017275 08/03/2022 9  J & J

364 D102022017276 08/03/2022 29  MIFAVO + LOGO

365 JID2022017277 08/03/2022 41  HOUSE OF PILATES + LOGO

366 JID2022017278 08/03/2022 41  AYSI

367 DID2022017278 08/03/2022 32  JUICE N JOY
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368 DID2022017279 08/03/2022 30  Rorompok Ngerekes

369 DID2022017280 08/03/2022 5  GLUCOFIRST

370 D072022017281 08/03/2022 30  OMDC HAPPINESS

371 DID2022017281 08/03/2022 16  J & J

372 JID2022017282 08/03/2022 43  Downtown Social Bar

373 JID2022017283 08/03/2022 35  Habibana (Habibnya Urang Banua)

374 JID2022017284 08/03/2022 36  Yasmin Foundation

375 D072022017285 08/03/2022 5  ANDAFA

376 DID2022017286 08/03/2022 15  APX

377 JID2022017287 08/03/2022 41  Foxy Soccer For Toddler and Kids

378 DID2022017288 08/03/2022 9  SINERGI UNTUK NEGERI

379 JID2022017289 08/03/2022 35  Cita Entertainment

380 JID2022017290 08/03/2022 35  J & J

381 JID2022017291 08/03/2022 41  Mastering Facilitation

382 DID2022017292 08/03/2022 25  VAZTELIO

383 D082022017293 08/03/2022 32  UNIVERSE UNIHERBA

384 DID2022017293 08/03/2022 31  Red Sun

385 DID2022017294 08/03/2022 9  CUANZ + LOGO

386 DID2022017295 08/03/2022 21  KEISO & Lukisan

387 JID2022017296 08/03/2022 35  KeziaBeauty

388 JID2022017297 08/03/2022 43  SITERGUL

389 DID2022017298 08/03/2022 9  visim

390 DID2022017299 08/03/2022 9  STOCKPEEK
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391 JID2022017301 08/03/2022 35  SINERGI UNTUK NEGERI

392 D082022017302 08/03/2022 32  UNIVERSE UNIFIT

393 DID2022017303 08/03/2022 29  BASRENG 366

394 DID2022017304 08/03/2022 2  COLORS COME TRUE

395 DID2022017305 08/03/2022 15  APX Traveler

396 DID2022017306 08/03/2022 3  Fairytale

397 DID2022017307 08/03/2022 34  WILDMANN INDONESIA

398 DID2022017308 08/03/2022 3  KIZO LAB

399 DID2022017310 08/03/2022 16  Sheng Huo Dian Di Bit of Life Tetesan dalam
Hidup

400 D102022017310 08/03/2022 34  SANTA FE

401 D082022017311 08/03/2022 32  UNIVERSE TIEN2U

402 DID2022017312 08/03/2022 30  KRECKERS BY BROWCYL

403 DID2022017313 08/03/2022 5  CAPROVID

404 JID2022017314 08/03/2022 41  J & J

405 DID2022017315 08/03/2022 34  WILDTIP

406 JID2022017316 08/03/2022 43  LongeSuites

407 DID2022017375 08/03/2022 1  NIS DAN LUKISAN

408 DID2022017376 08/03/2022 30  PAPA PAO

409 DID2022017377 08/03/2022 17  LQ & LOGO

410 JID2022017378 08/03/2022 41  SYABIQ ACADEMY

411 DID2022017379 08/03/2022 30  FULL TIME

412 DID2022017380 08/03/2022 30  DAY BREAK

413 JID2022017381 08/03/2022 42  SYABIQ TECHNOLOGY
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414 DID2022017382 08/03/2022 25  POLKA SANDALS

415 DID2022017383 08/03/2022 25  BLVCK

416 DID2022017384 08/03/2022 30  BRONKO

417 JID2022017385 08/03/2022 35  PT. MIDAS INVESTECH INTERNATIONAL

418 DID2022017386 08/03/2022 7  AGRISAN + LUKISAN

419 DID2022017387 08/03/2022 16  J & J

420 DID2022017388 08/03/2022 25  saimei

421 DID2022017390 08/03/2022 7  GENKIITECH

422 JID2022017391 08/03/2022 35  dm-domomart dan logo lingkaran

423 DID2022017392 08/03/2022 25  k.a.y.n Indonesian Pride

424 DID2022017393 08/03/2022 30  CROKO

425 DID2022017394 08/03/2022 3  Z'OOR

426 DID2022017395 08/03/2022 30  JIFFY

427 JID2022017396 08/03/2022 41
 Logo Ikatan Alumni Akademi Polisi (Akpol)
Tahun Angkatan 2000 Batalyon Sanika
Satyawada

428 DID2022017397 08/03/2022 1  ESTU

429 DID2022017398 08/03/2022 29  OT AMANI & LOGO

430 DID2022017399 08/03/2022 11  AKAI RACING

431 JID2022017400 08/03/2022 35  J & J

432 JID2022017401 08/03/2022 38  WILOV

433 DID2022017402 08/03/2022 8  AGRISAN + LUKISAN

434 DID2022017403 08/03/2022 3  kami.

435 DID2022017404 08/03/2022 3  BreeLux Skin

436 JID2022017404 08/03/2022 35  CROWN REALTY & Lukisan
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437 JID2022017405 08/03/2022 43  COY!

438 DID2022017406 08/03/2022 18  MOCO

439 JID2022017407 08/03/2022 45  laporhukum

440 JID2022017408 08/03/2022 37  RYUICHI

441 JID2022017410 08/03/2022 44  WILOV

442 DID2022017410 08/03/2022 7  AKAI RACING

443 JID2022017412 08/03/2022 41  J & J

444 DID2022017413 08/03/2022 6  RADIAN SUKSES BERSAMA

445 DID2022017414 08/03/2022 5  BINDA KU

446 DID2022017415 08/03/2022 20  Rifyo

447 JID2022017416 08/03/2022 43  LAHAP

448 DID2022017417 08/03/2022 5  iNEED

449 JID2022017418 08/03/2022 35  COY!

450 DID2022017419 08/03/2022 1  LUKISAN

451 JID2022017420 08/03/2022 38  dm-domomart dan logo lingkaran

452 DID2022017421 08/03/2022 32  RENGGANIS

453 JID2022017422 08/03/2022 42  WILOV

454 DID2022017422 08/03/2022 25  THEMA

455 JID2022017423 08/03/2022 43  TUKU

456 DID2022017424 08/03/2022 30  SAHARA UNTA + Logo

457 DID2022017425 08/03/2022 32  OT AMANI

458 JID2022017426 08/03/2022 42, 44, 45  J & J

459 DID2022017427 08/03/2022 5  IBUNDAKU
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460 DID2022017428 08/03/2022 20  Well-Lived, Well-Loved

461 JID2022017429 08/03/2022 43  NOMU

462 DID2022017430 08/03/2022 25  LINDAGALZ

463 DID2022017431 08/03/2022 11  MAKOTO

464 DID2022017491 08/03/2022 5  KeziaSpot.com

465 DID2022017492 08/03/2022 3  NEHWASKIN

466 DID2022017493 08/03/2022 7  MJL TRAKTOR

467 DID2022017494 08/03/2022 28  HH + Logo

468 DID2022017495 08/03/2022 9  KeziaSpot.com

469 DID2022017496 08/03/2022 9  LARK

470 DID2022017497 08/03/2022 10  KeziaSpot.com

471 DID2022017499 08/03/2022 3  VINTY

472 DID2022017500 08/03/2022 28  AERY

473 JID2022017501 08/03/2022 35  SAVOIR INDONESIA

474 DID2022017502 08/03/2022 11  OSMO

475 DID2022017503 08/03/2022 10  Little Beba + Lukisan

476 DID2022017504 08/03/2022 28  GANDA BADMINTON SHUTTLECOCK

477 DID2022017505 08/03/2022 36, 9, 41, 42  MBX

478 DID2022017506 08/03/2022 30  TIGA KOI

479 DID2022017507 08/03/2022 29  LE JIA YAN

480 JID2022017508 08/03/2022 35  Little Beba + Lukisan

481 DID2022017509 08/03/2022 32  EXTRA

482 DID2022017510 08/03/2022 3  HAKAERA
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483 JID2022017512 08/03/2022 41  orange groves

484 JID2022017513 08/03/2022 35  HAKAERA

485 DID2022017514 08/03/2022 3  AYU MISAKI GLOW

486 DID2022017515 08/03/2022 27  BISOON

487 DID2022017516 08/03/2022 3  IBC Indah Beauty Care

488 DID2022017517 08/03/2022 30  SAPARUA

489 DID2022017518 08/03/2022 29  HEAVENFOOD_ID

490 DID2022017519 08/03/2022 9  MOUSON  KN95  PRO

491 JID2022017520 08/03/2022 41  GymNEST + Logo

492 DID2022017521 08/03/2022 10  MOUSON  KN95  PRO

493 DID2022017522 08/03/2022 30  BANATI

494 JID2022017523 08/03/2022 41  SPASIAL AI

495 DID2022017524 08/03/2022 30  MAURIRASA

496 DID2022017525 08/03/2022 35, 43, 29, 30  D' LOCUS COFFEE

497 DID2022017526 08/03/2022 34  BINTANG MAS WIJAYA

498 JID2022017527 08/03/2022 44  DOME BARBERSHOP

499 DID2022017528 08/03/2022 3  MEDIFA SKIN

500 DID2022017529 08/03/2022 34  23 HOLY

501 JID2022017530 08/03/2022 39  PROTRANS

502 JID2022017531 08/03/2022 39  PRO TRANS

503 DID2022017532 08/03/2022 35, 3, 5, 29, 30, 31  ECOFINDO

504 JID2022017533 08/03/2022 35  BIMAGAUGES.com

505 JID2022017534 08/03/2022 39  PROTRANS
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506 JID2022017535 08/03/2022 35  PUSAT OLEH - OLEH KHAS DAMPIT

507 DID2022017536 08/03/2022 30  Logo + Vibras

508 JID2022017537 08/03/2022 41  KARO UNITED

509 JID2022017539 08/03/2022 35  LIKE GROUP  + LOGO

510 DID2022017540 08/03/2022 29  Kuma Deliciosa Catering

511 JID2022017541 08/03/2022 36  NELSON LAND

512 DID2022017542 08/03/2022 19  Leuka

513 DID2022017543 08/03/2022 3  NBS HAIR

514 DID2022017544 08/03/2022 24  FENITA

515 DID2022017545 08/03/2022 20  MAKSIN

516 DID2022017547 08/03/2022 30  Nasi Goreng Kebuli Slipi Bu Sri

517 DID2022017548 08/03/2022 32  DAWET NILA 421 + Lukisan

518 JID2022017549 08/03/2022 41  IES Indonesia English Study + Logo

519 DID2022017550 08/03/2022 25  ALUNA BABY & KIDS

Jakarta, 09/03/2022

Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi,

ANIAH, ST
NIP. 197606112006042002
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/05/2021 11:12:41
540   EtiketJID2021031820

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA PONDOK RANGGON NO. 102 RT. 002 RW. 002
PONDOK RANGON CIPAYUNG, JAKARTA TIMUR DKI JAKARTA

PERKUMPULAN DA'I RANTAU MINANG (DARAM)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: HJ. Budiyarni Jalal S.H.,M.H.,
Komplek Pengayoman Jalan Perdata 2 Blok B5 No 16 Suka Sari Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DARAM + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hitam, kuning, hijau, putih, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; Pendidikan keagamaan; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang

keagamaan; Pesantren (Jasa Pendidikan); Sekolah; instruksi agama; layanan pendidikan dan pengajaran; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; pendidikan
agama===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/08/2021 12:57:29
540   EtiketDID2021054948

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bandara Mas Blok S No.09 & R no.17, RT.003/RW.004,
Selapajang Jaya, Kec. Neglasari
Tangerang, Banten 15127

Dedy Soerjadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAINBOW GEMS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, putih, hitam, ungu, hijau, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Meses cokelat; cokelat yang mengandung susu; produk cokelat; produk-produk berbahan dasar cokelat; taburan cokelat

untuk menghias kue===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2021 15:05:53
540   EtiketDID2021057849

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kompleks Makadam blok C-21/23 Jl.H. Saleh 1 RT/RW: 004/002 Desa Benda Baru
Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan. , Kota Tangerang Selatan, Banten, 15416

SATIAPUTRA.DRS.APT,MM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SrieBu singkatan dari ibu srie
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk organik hayati cair; digestat organik (pupuk); pupuk organik; pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun,

antigen)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2021 15:14:58
540   EtiketDID2021058164

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Level 2, 91 Campbell Street Surry Hills NSW 2010
GO-TO Enterprise Holdings Pty Ltd.
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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 :

: GO-TO Transformazing
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pink dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel pelembab kulit; Gel untuk keperluan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik untuk

perawatan rambut; Krim kulit kering (kosmetik); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Lotion kulit kering (kosmetik);
Masker Wajah; Pembersih kulit non medis; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk non-obat untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik
untuk kulit wajah; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung
obat); Sediaan untuk menahan sinar matahari; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; esens perawatan kulit non-medis; kapas untuk keperluan
kosmetik; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik perawatan kulit; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk penggunaan pribadi;
krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim
pelembab, lotion dan gel; krim pembersih kulit; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim tanpa obat untuk melembutkan
kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim wajah dan tubuh; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab [kosmetik]; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk wajah; menghidrasi; minyak
esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak-minyak perawatan kulit; paket
kosmetik wajah; paket wajah; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap
sinar matahari untuk wajah; pembersih kulit; penghilang lemak; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi
pelembab; scrub wajah; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit; sediaan-
sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/10/2021 12:32:08
540   EtiketDID2021066343

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Griya Agung Blok N3 No. 47-48 RT 002, RW 020, Kelurahan Sunter Agung,
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

PT. Kurnia Safety Supplies

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rolas Budiman Sitinjak S.H., M.H.,
Komplek Maya Indah No 3N  Jalan Kramat Raya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VPRO MED+
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker bedah sekali pakai; Masker medis; Pakaian medis; Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap); Sarung

tangan lateks untuk keperluan bedah; Sarung tangan lateks untuk keperluan medis; Sarung tangan untuk keperluan medis;
alat pelindung diri untuk keperluan medis; masker bedah; masker oksigen untuk keperluan medis; masker pelindung wajah
untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk perlindungan terhadap infeksi virus; masker pernapasan anak untuk
tujuan medis; masker pernapasan pelindung untuk pernapasan buatan; masker pernapasan pelindung untuk tujuan bedah;
masker wajah pelindung untuk penggunaan gigi; masker wajah untuk penggunaan bedah; pelindung wajah transparan untuk
digunakan oleh tenaga medis; penutup sepatu bedah; sarung tangan bedah; sarung tangan karet untuk keperluan gigi; sarung
tangan karet untuk tujuan bedah; sarung tangan karet untuk tujuan medis; sarung tangan untuk pemeriksaan medis; sepatu
untuk tujuan medis; topi bedah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

12/10/2021 10:21:24
540   EtiketDID2021068383

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GRAHA FAMILY UTARA VI/D - 149, RT/RW. 006/002,
KEL. PRADAHKALIKENDAL, KEC. DUKUH PAKIS,
SURABAYA, JAWA TIMUR

KEVIN SANJAYA, SH, HINDRY
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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 :

: LIMITLESS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===sandal; sepatu; sol sandal; sol sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/11/2021 16:29:34
540   EtiketDID2021081680

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. CIPAKEL NO. 19 RT. 005 RW. 004 LEUWEUNGKOLOT KEC CIBUNGBULANG
KAB. BOGOR JAWA BARAT, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

CV. MEKAR ABADI SENTOSA JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAIMANPU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busa (kosmetik) [Mousse]; Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik); Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Krim lulur badan

[Cream-body scrub] kosmetik; Lipstik cair; Losion pelembab (kosmetik); Pasta gigi dan obat kumur; Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Perona Pipi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak
mengandung obat; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir
surya kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Tabir surya yang disemprot; Tempat lipstik; Toner; Toner (cairan penyegar
wajah) kosmetik; alis palsu; aromatik [minyak esensial]; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cairan
pembersih; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; colognes, parfum dan kosmetik; dupa; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik;
kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik untuk
anak-anak; krim aromaterapi; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang
[kosmetik]; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; kuku palsu; lipstik; losion kosmetik; lotion aromaterapi;
lotion berjemur kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; make-up bedak; maskara; masker kulit [kosmetik]; masker wajah kosmetik; minyak aromaterapi; minyak esensial;
minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial lemon; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan;
minyak kosmetik; minyak pijat; minyak rambut; minyak untuk parfum dan aroma; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk
menghasilkan aroma ketika dipanaskan; pacar [pewarna kosmetik]; parfum; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum
dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk permen karet;
pelembab; pelembab wajah kosmetik; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari
untuk wajah tidak mengandung obat; penghilang cat kuku berbentuk gel; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil
kosmetik; pensil mata kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang
tidak mengandung obat; perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan scrubbing (scrubbing
preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cuci; sabun cuci
tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi dalam bentuk cair, padat
atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun untuk
mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun
mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; salep kulit pelembab [kosmetik];
sampo; sampo untuk bayi; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar
matahari; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; semprotan penata rambut; semprotan rambut; shampoo kering; shampoo ketombe;
shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah;
tabir surya; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tisu
bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik;
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tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wewangian; wewangian alami; wewangian, wewangian dan dupa;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/11/2021 16:41:18
540   EtiketDID2021081684

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. CIPAKEL NO. 19 RT. 005 RW. 004 LEUWEUNGKOLOT
KEC CIBUNGBULANG KAB. BOGOR JAWA BARAT

CV. MEKAR ABADI JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ICVC
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busa (kosmetik) [Mousse]; Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik); Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Krim lulur badan

[Cream-body scrub] kosmetik; Lipstik cair; Losion pelembab (kosmetik); Pasta gigi dan obat kumur; Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Perona Pipi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak
mengandung obat; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir
surya kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Tabir surya yang disemprot; Tempat lipstik; Toner; Toner (cairan penyegar
wajah) kosmetik; alis palsu; aromatik [minyak esensial]; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cairan
pembersih; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; colognes, parfum dan kosmetik; dupa; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik;
kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik untuk
anak-anak; krim aromaterapi; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang
[kosmetik]; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; kuku palsu; lipstik; losion kosmetik; lotion aromaterapi;
lotion berjemur kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; make-up bedak; maskara; masker kulit [kosmetik]; masker wajah kosmetik; minyak aromaterapi; minyak esensial;
minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial lemon; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan;
minyak kosmetik; minyak pijat; minyak rambut; minyak untuk parfum dan aroma; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk
menghasilkan aroma ketika dipanaskan; pacar [pewarna kosmetik]; parfum; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum
dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk permen karet;
pelembab; pelembab wajah kosmetik; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari
untuk wajah tidak mengandung obat; penghilang cat kuku berbentuk gel; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil
kosmetik; pensil mata kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang
tidak mengandung obat; perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan scrubbing (scrubbing
preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cuci; sabun cuci
tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi dalam bentuk cair, padat
atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun untuk
mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun
mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; salep kulit pelembab [kosmetik];
sampo; sampo untuk bayi; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar
matahari; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; semprotan penata rambut; semprotan rambut; shampoo kering; shampoo ketombe;
shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah;
tabir surya; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tisu
bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik;
tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wewangian; wewangian alami; wewangian, wewangian dan dupa;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/11/2021 16:49:23
540   EtiketDID2021081689

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. CIPAKEL NO. 19 RT. 005 RW. 004 LEUWEUNGKOLOT KEC CIBUNGBULANG
KAB. BOGOR JAWA BARAT, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

CV. MEKAR ABADI SENTOSA JAYA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: XUEROUYAR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busa (kosmetik) [Mousse]; Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik); Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Krim lulur badan

[Cream-body scrub] kosmetik; Lipstik cair; Losion pelembab (kosmetik); Pasta gigi dan obat kumur; Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Perona Pipi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak
mengandung obat; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir
surya kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Tabir surya yang disemprot; Tempat lipstik; Toner; Toner (cairan penyegar
wajah) kosmetik; alis palsu; aromatik [minyak esensial]; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cairan
pembersih; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; colognes, parfum dan kosmetik; dupa; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik;
kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik untuk
anak-anak; krim aromaterapi; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang
[kosmetik]; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; kuku palsu; lipstik; losion kosmetik; lotion aromaterapi;
lotion berjemur kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; make-up bedak; maskara; masker kulit [kosmetik]; masker wajah kosmetik; minyak aromaterapi; minyak esensial;
minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial lemon; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan;
minyak kosmetik; minyak pijat; minyak rambut; minyak untuk parfum dan aroma; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk
menghasilkan aroma ketika dipanaskan; pacar [pewarna kosmetik]; parfum; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum
dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk permen karet;
pelembab; pelembab wajah kosmetik; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari
untuk wajah tidak mengandung obat; penghilang cat kuku berbentuk gel; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil
kosmetik; pensil mata kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang
tidak mengandung obat; perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan scrubbing (scrubbing
preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cuci; sabun cuci
tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi dalam bentuk cair, padat
atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun untuk
mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun
mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; salep kulit pelembab [kosmetik];
sampo; sampo untuk bayi; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar
matahari; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; semprotan penata rambut; semprotan rambut; shampoo kering; shampoo ketombe;
shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah;
tabir surya; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tisu
bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik;
tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wewangian; wewangian alami; wewangian, wewangian dan dupa;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 10:52:37
540   EtiketDID2021087911

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp.Silih Asih RT.02 RW.02 Desa Parakan, Kec. Ciomas, Kab. Bogor 16610
EKA CANDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hazidcandra
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
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510 Uraian Barang/Jasa : ===alas kaki; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/12/2021 19:04:34
540   EtiketDID2021091353

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Karang, RT/RW 001/005, Kel/Desa Menuran, Kecamatan Baki
MARIA JUITA SARASWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MARY&CO.
Merek Kata dan Lukisan

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); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; 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; 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 dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit
dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim 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); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); 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 seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan 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 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
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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 tidak mengandung
obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis,
mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik
yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir,
maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim 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
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 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
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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, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan
kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi
pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; 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; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; 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 berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh
plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah
untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik;
sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu
pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles,
masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan 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 untuk simulasi warna darah
pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada
kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk
kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan
untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, 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 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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Nama Kuasa
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:740

Nama Merek
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: Daun Karya
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Daun
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 36, 37, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk
kontraktor bangunan umum===
===Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang
industri Kontraktor dan Pemasok (Supplier)===
===Jasa Kontraktor; jasa kontraktor bangunan umum; jasa kontraktor properti; jasa kontraktor rumah===
===KONTRAKTOR===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/01/2022 07:23:02
540   EtiketJID2022001839

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Alianyang RT 042 RW 015 Pasiran, Singkawang Barat, Kota Singkawang
PT. DIGITRANS SOLUSI NUSANTARA

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 :

: OjekBro
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : tosca, jingga , putih
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan angkutan; bongkar barang; jasa pengiriman parsel; jasa transportasi dan penyimpanan; kemasan pakaian untuk

transportasi; layanan antar-jemput penumpang bandara antara fasilitas parkir bandara dan bandara; layanan bandara; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pelacakan barang dalam perjalanan [informasi transportasi]; layanan mengemudi
kendaraan; layanan pengemasan; layanan pengepakan, pengemasan dan pergudangan; layanan pos, pengiriman dan kurir;
menurunkan muatan dan barang bawaan; pengangkutan; pengantaran barang; pengemasan barang; pengemasan barang
dagangan; pengemasan barang dalam perjalanan; pengepakan barang dalam wadah; pengepakan barang menggunakan
bahan pengepakan dan pengiriman yang berkelanjutan atau biodegradable; pengepakan kargo; pengiriman paket; pengiriman
pos; penyewaan kendaraan; penyimpanan fisik dari basis data, gambar, dan data elektronik lainnya yang disimpan secara
elektronik; penyimpanan fisik data digital yang tersimpan secara elektronik, foto, file audio dan gambar; transportasi dan
pengiriman barang; transportasi kendaraan; transportasi mobil; transportasi mobil dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; transportasi penumpang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/01/2022 10:39:53
540   EtiketDID2022005841

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JOYOSUDIRAN RT. 002 RW. 012, PASAR KLIWON, KEC. PASAR KLIWON, KOTA
SURAKARTA, 57118

ABU BAKAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALANA MUKENA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Background : Putih; Tulisan : Merah Muda; Lingkaran : Coklat Tua; Daun : Coklat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Busana Muslim; Hijab; Mukena; 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; Peci; Songkok (Peci); Sweater; alas kaki; baju; baju busana muslim; celana panjang; celana pendek;
dalaman jilbab; jaket [pakaian]; jilbab; kaos kaki; kemeja; kerudung; sarung tangan; sepatu; syal; topi dan peci===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/01/2022 17:16:15
540   EtiketJID2022008130

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Enka Deli Lt 3,Jl. Warung Buncit Raya No. 12 Jakarta Selatan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12760

BEN Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mr. Nugraha Abdulkadir S.H.,M.H
Jalan Kusen II No. 13 Kampung Ambon

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo  BEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Background Hijau tulisan emas
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyediaan tenaga kerja; iklan untuk keperluan rekrutmen; 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 rekrutmen personel; penempatan dan rekrutmen personel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/01/2022 17:22:22
540   EtiketJID2022008132

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Enka Deli Lt 3,Jl. Warung Buncit Raya No. 12 Jakarta Selatan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12760

BEN Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mr. Nugraha Abdulkadir S.H.,M.H
Jalan Kusen II No. 13 Kampung Ambon

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo  BEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Background Hijau tulisan emas
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===pelatihan personil di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/02/2022 12:54:46
540   EtiketDID2022009063

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bangka VIII A No. 11 B, RT. 001 RW. 012,
Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan

LUNA MAYA SUGENG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KYNDCOSMETIC + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Biru Muda, Jingga dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bedak padat untuk wajah; Bulu mata rambut asli; Deodorant stick; Eyeliner; Gel jerawat (kosmetik); Gel

pelangsing (kosmetik); Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Kapas wajah
untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk perawatan rambut; Krim kulit daerah
sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lipstik cair; Lotion
jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Make up remover gel; Maskara; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih
pori-pori; Parfum, eau de toilette; Pensil highlighter (kosmetik); Perona Pipi; Sabun; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Serum kecantikan (kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Strip untuk pori-pori
kulit; Tempat lipstik; Tissue basah; basma [pewarna kosmetik]; bedak tabur; bedak wajah kosmetik; body butter untuk
keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola
kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; cat
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kuku (kosmetik); cocoa butter untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh;
eau de parfum; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; hidrogen peroksida
untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik penyegar kulit; kosmetik
tanpa obat; kosmetik untuk anak-anak; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik;
krim kosmetik bernutrisi; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit wajah;
krim pengencang [kosmetik]; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik;
krim tanning diri [kosmetik]; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion susu
untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; masker
kulit [kosmetik]; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak-minyak sari kosmetika; mousses
[kosmetik]; parfum; parfum dan cologne; pasta gigi; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil mata kosmetik; pernis
kuku untuk keperluan kosmetik; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk
perawatan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); sabun batangan untuk mandi; sabun cair; sabun kulit; sabun-sabun, sabun
mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi;
sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; 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 menghapus make-
up; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan untuk
memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; self-tanning lotion [kosmetik]; serum kulit
(kosmetik); shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu almond untuk keperluan kosmetik; tisu bayi
untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; toner kulit; toner kulit non-obat; tonik rambut; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/02/2022 12:04:47
540   EtiketDID2022012093

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SUTOREJO PRIMA UTARA 5/11
ALOYSIUS SANTIUS NURGOHO, ANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAF
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===jagung; kacang hijau segar; kacang kedelai segar; kacang merah segar; kacang tanah segar; kacang-kacangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/02/2022 12:10:32
540   EtiketDID2022012096

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SUTOREJO PRIMA UTARA 5/11
ALOYSIUS SANTIUS NURGOHO, ANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AKW
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kacang kedelai segar; jagung; kacang hijau segar; kacang merah segar; kacang tanah segar; kacang-kacangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/02/2022 17:27:39
540   EtiketDID2022012771

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUNGKUT MEJOYO SEL 2/14 (N-7), RT/RW 002/001 KEL. KALIRUNGKUT KEC.
RUNGKUT

KURNIAWAN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anggika Yuwono S.H.,
SIDABUKKE & PARTNERS - SIDABUKKE RIGHTS, OFFICE 8 SENOPATI, Tower 1
Lantai 19i, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Kebayoran Baru

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KUPU BIRU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : ABU-ABU, PERAK, HITAM, BIRU TUA, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===rokok; tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 20:39:10
540   EtiketDID2022016838

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bukit Dago Selatan No. 53 Kav H., RT/RW 002/003, Kel. Dago, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40135

Shinta Nur Safira Azzahra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: babysultan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : bayi sultan
591 Uraian Warna : Oren, hijau muda, ungu, aqua, kuning, pink, dan cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===gendongan bayi yang dikenakan di tubuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 20:39:45
540   EtiketDID2022016839

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dukuh Kupang Timur 15/30, Kota Surabaya, Jawa Timur
ANG HENDRY SILAS ANGKY

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 :

: JESSELYN ROYALE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, kuning, emas, coklat, hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantal Korea (Bangsuk); Bantal besar; Bantal dekoratif; Bantalan kasur; Dasar kasur; Matras duduk untuk bayi atau anak

bermain; Tempat tidur anak-anak terbuat dari kain dalam bentuk tas; Tempat tidur dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur
lipat; Tempat tidur per (spring bed); Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; bantal; bantal bean bag; bantal
beraksen; bantal berbusa; bantal busa memori; bantal dacron; bantal guling; bantal hewan peliharaan; bantal hias; bantal
kasur; bantal kursi; bantal latex; bantal leher; bantal penyangga kepala; bantal penyangga leher; bantal perjalanan; bantal
untuk furnitur; bantalan; bantalan kantong tidur; bantalan kursi; dasar kasur; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu
kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; guling; guling berbusa; guling dacron; guling latex; kasur; kasur berkemah; 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 toppers; kasur udara; matras
kantong tidur untuk berkemah; perabotan; ranjang; shikibuton [kasur jepang]; tempat tidur; tempat tidur bean bag; tempat tidur
bulu [toppers kasur]; tempat tidur diangkut; tempat tidur dipan; tempat tidur lipat; tempat tidur portabel; tempat tidur sofa; tikar
tidur siang [bantal atau kasur]; yo [kasur tradisional Korea]; zabuton [bantal lantai Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 21:57:15
540   EtiketJID2022016841

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Indomaret, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

PT Indomarco Prismatama
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hanya 3 Hari
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa promosi; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan iklan, pemasaran, dan

promosi; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan-
layanan iklan dan promosi melalui internet; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa;
Penjualan atau promosi penjualan; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring dan
peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; distribusi
barang promosi; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; iklan dan promosi perusahaan; iklan, promosi, dan layanan
hubungan masyarakat; jasa iklan dan promosi; jasa periklanan; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan,
promosi dan / atau animasi komersial; jasa promosi dan pemasaran secara online; layanan iklan dan promosi; layanan iklan
promosi; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa
pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan
promosi; layanan promosi dan iklan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di
internet; pemasaran promosi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; promosi dan iklan dalam
segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk; promosi penjualan; promosi penjualan melalui
program loyalitas pelanggan; promosi secara daring (online); promosi usaha; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online;
publisitas dan layanan promosi penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 22:02:29
540   EtiketJID2022016842

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Indomaret, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

PT Indomarco Prismatama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hanya 4 Hari
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa promosi; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan iklan, pemasaran, dan

promosi; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan-
layanan iklan dan promosi melalui internet; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa;
Penjualan atau promosi penjualan; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring dan
peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; distribusi
barang promosi; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; iklan dan promosi perusahaan; iklan, promosi, dan layanan
hubungan masyarakat; jasa iklan dan promosi; jasa periklanan; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan,
promosi dan / atau animasi komersial; jasa promosi dan pemasaran secara online; layanan iklan dan promosi; layanan iklan
promosi; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa
pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan
promosi; layanan promosi dan iklan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di
internet; pemasaran promosi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; promosi dan iklan dalam
segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk; promosi penjualan; promosi penjualan melalui
program loyalitas pelanggan; promosi secara daring (online); promosi usaha; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online;
publisitas dan layanan promosi penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 22:08:39
540   EtiketJID2022016843

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Indomaret, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

PT Indomarco Prismatama
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hanya 5 Hari
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa promosi; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan iklan, pemasaran, dan

promosi; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan-
layanan iklan dan promosi melalui internet; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa;
Penjualan atau promosi penjualan; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring dan
peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; distribusi
barang promosi; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; iklan dan promosi perusahaan; iklan, promosi, dan layanan
hubungan masyarakat; jasa iklan dan promosi; jasa periklanan; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan,
promosi dan / atau animasi komersial; jasa promosi dan pemasaran secara online; layanan iklan dan promosi; layanan iklan
promosi; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa
pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan
promosi; layanan promosi dan iklan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di
internet; pemasaran promosi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; promosi dan iklan dalam
segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk; promosi penjualan; promosi penjualan melalui
program loyalitas pelanggan; promosi secara daring (online); promosi usaha; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online;
publisitas dan layanan promosi penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 22:18:29
540   EtiketDID2022016844

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LONG BEACH BLK D NO. 28 RT.007 RW.006 KEL.KAPUK MUARA
KEC.PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

SUSANTO ALDRICH ANGGATHA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SCUD + HURUF KANJI + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baterai dan sel baterai; Baterai tambahan untuk smartphone; Baterai untuk alat elektronik; Baterai, listrik, untuk

kendaraan; Baterai, listrik, untuk telepon seluler, telepon pintar dan tablet komputer; Kabel HDTV; Kabel ekstensi speaker;
Kotak untuk telepon seluler; Mouse (Alat pengolah data); OTG (Alat untuk menggunakan usb atau flashdisk pada handphone);
Penyangga yang diadaptasi untuk komputer, laptop, dan komputer tablet; Peralatan pengisi daya baterai; Perangkat
komunikasi yang portabel, yaitu gagang telepon (handsets), alat komunikasi (walkie-talkies), telepon-telepon satelit
dan personal digital assistants [PDA]; Perangkat lunak computer dan aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler yang
memperkenankan pengguna untuk menyewa alat komunikasi dan/atau komputer; Profesional speaker sistem; Speaker aktif
dan pasif; Telepon pintar berupa jam tangan; Tempat telepon seluler terbuat dari kulit atau kulit imitasi; USB port pengisi
baterai; aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan sarung
earphone (earphone cases); aksesoris komputer, yaitu, tutup pelindung dan tempat untuk telepon genggam, mouse komputer
(tetikus komputer), headphone, komputer tablet, USB drive; aksesoris telepon seluler, yaitu
aksesoris handsfree, penutup
telepon seluler dan penutup muka
telepon seluler; alat pengolah data; baterai; baterai galvanik; baterai isi ulang bertenaga surya; baterai kering; baterai laptop;
baterai lithium; baterai nikel-kadmium; baterai penyimpanan listrik untuk penggunaan rumah tangga; baterai sekunder lithium;
baterai surya; baterai telepon genggam; baterai untuk kendaraan; baterai untuk ponsel; baterai yang dapat diisi ulang; box
speaker; casing, cover dan selongsong untuk menyimpan laptop; daya ponsel (baterai isi ulang); dudukan telepon seluler;
earphone; earphone untuk telepon seluler; gelang pintar; gelang pintar yang digunakan dengan ponsel pintar; headset
handsfree untuk telepon seluler; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler; jam tangan pintar; jam tangan
pintar (pengolah data); kabel data; kabel elektronik; kabel listrik; kabel magnet; kabel sinkronisasi data; kabel telekomunikasi;
kabel transmisi data; kabel, listrik; kamera digital kompak; kamera multiguna; kamera web; kartu USB kosong; kasing dan
penutup untuk laptop; kemasan baterai; komputer laptop; kotak baterai; loudspeakers; meja atau unit yang dipasang di mobil
yang dilengkapi loudspeaker untuk memungkinkan handset telepon digunakan bebas genggam; modul DRAM (dynamic
random access memory); modul RAM (random access memory); mouse komputer nirkabel; pelindung dan penutup untuk
speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier dan headphone dan earphone; pelindung layar privasi
disesuaikan untuk laptop; pelindung layar untuk telepon genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan
[TPU] yang diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel; pelindung untuk telepon seluler; pemutar media portabel; pengisi
daya baterai; pengisi daya baterai untuk komputer laptop; pengisi daya baterai untuk komputer tablet; pengisi daya baterai
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untuk laptop, telepon genggam, komputer tablet, dan alat portabel yang diaktifkan USB lainnya; pengisi daya baterai untuk
ponsel; peralatan elektronik yaitu headphone dan speaker; perangkat audio nirkabel yang berbentuk earbud (perangkat
pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone nirkabel untuk digunakan dengan jam
tangan pintar dan pelacak aktivitas yang dapat dipakai; perangkat lunak untuk memperbaharui (update) speaker nirkabel,
amplifier, headphone dan earphone; perangkat lunak untuk memungkinkan pengembangan, penilaian, pengujian, dan
pemeliharaan aplikasi perangkat lunak bergerak (mobile) untuk perangkat/alat komunikasi elektronik portabel, yaitu, telepon
bergerak (mobile), telepon pintar (smartphones), komputer genggam dan tablet komputer; perlengkapan speaker; power bank
[baterai yang bisa diisi ulang); sarung  untuk laptop; sarung telepon seluler; silikon telepon seluler; sistem loudspeaker; sistim-
sistim komputer, pesawat-pesawat komputer laptop, pesawat-pesawat komputer notebook; speaker nirkabel; speaker untuk
komputer; speaker untuk pemutar media portabel; speakerphone; tas disesuaikan untuk laptop; telepon genggam dan telepon
seluler; tempat untuk telepon genggam; tongkat selfie digunakan sebagai aksesori smartphone; tongkat selfie untuk digunakan
dengan kamera digital; tongkat selfie untuk ponsel; tutup pelindung untuk telepon genggam; unit loudspeaker; wirelless
portable speaker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 22:19:19
540   EtiketJID2022016845

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Unifam Tower Lantai 2 Unit 2FG, Jalan Panjang Blok A3 No. 1, Desa/Kelurahan
Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT LEMONILO INDONESIA SEHAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LEMONILO + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===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
perdagangan online yang terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; mengatur dan
menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan interaktif, realitas
virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; menyediakan situs web
(website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan
pengguna lain; menyelenggarakan pameran dagang virtual secara online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 22:21:07
540   EtiketDID2022016846

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LONG BEACH BLK D NO. 28 RT.007 RW.006 KEL.KAPUK MUARA
KEC.PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

SUSANTO ALDRICH ANGGATHA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAMERUNSINO + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baterai dan sel baterai; Baterai tambahan untuk smartphone; Baterai untuk alat elektronik; Baterai, listrik, untuk

kendaraan; Baterai, listrik, untuk telepon seluler, telepon pintar dan tablet komputer; Kabel HDTV; Kabel ekstensi speaker;
Kotak untuk telepon seluler; Mouse (Alat pengolah data); OTG (Alat untuk menggunakan usb atau flashdisk pada handphone);
Penyangga yang diadaptasi untuk komputer, laptop, dan komputer tablet; Peralatan pengisi daya baterai; Perangkat
komunikasi yang portabel, yaitu gagang telepon (handsets), alat komunikasi (walkie-talkies), telepon-telepon satelit
dan personal digital assistants [PDA]; Perangkat lunak computer dan aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler yang
memperkenankan pengguna untuk menyewa alat komunikasi dan/atau komputer; Profesional speaker sistem; Speaker aktif
dan pasif; Telepon pintar berupa jam tangan; Tempat telepon seluler terbuat dari kulit atau kulit imitasi; USB port pengisi
baterai; aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan sarung
earphone (earphone cases); aksesoris komputer, yaitu, tutup pelindung dan tempat untuk telepon genggam, mouse komputer
(tetikus komputer), headphone, komputer tablet, USB drive; aksesoris telepon seluler, yaitu
aksesoris handsfree, penutup
telepon seluler dan penutup muka
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telepon seluler; alat pengolah data; baterai; baterai galvanik; baterai isi ulang bertenaga surya; baterai kering; baterai laptop;
baterai lithium; baterai nikel-kadmium; baterai penyimpanan listrik untuk penggunaan rumah tangga; baterai sekunder lithium;
baterai surya; baterai telepon genggam; baterai untuk kendaraan; baterai untuk ponsel; baterai yang dapat diisi ulang; box
speaker; casing, cover dan selongsong untuk menyimpan laptop; daya ponsel (baterai isi ulang); dudukan telepon seluler;
earphone; earphone untuk telepon seluler; gelang pintar; gelang pintar yang digunakan dengan ponsel pintar; headset
handsfree untuk telepon seluler; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler; jam tangan pintar; jam tangan
pintar (pengolah data); kabel data; kabel elektronik; kabel listrik; kabel magnet; kabel sinkronisasi data; kabel telekomunikasi;
kabel transmisi data; kabel, listrik; kamera digital kompak; kamera multiguna; kamera web; kartu USB kosong; kasing dan
penutup untuk laptop; kemasan baterai; komputer laptop; kotak baterai; loudspeakers; meja atau unit yang dipasang di mobil
yang dilengkapi loudspeaker untuk memungkinkan handset telepon digunakan bebas genggam; modul DRAM (dynamic
random access memory); modul RAM (random access memory); mouse komputer nirkabel; pelindung dan penutup untuk
speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier dan headphone dan earphone; pelindung layar privasi
disesuaikan untuk laptop; pelindung layar untuk telepon genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan
[TPU] yang diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel; pelindung untuk telepon seluler; pemutar media portabel; pengisi
daya baterai; 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; peralatan elektronik yaitu headphone dan speaker; perangkat audio nirkabel yang berbentuk earbud (perangkat
pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone nirkabel untuk digunakan dengan jam
tangan pintar dan pelacak aktivitas yang dapat dipakai; perangkat lunak untuk memperbaharui (update) speaker nirkabel,
amplifier, headphone dan earphone; perangkat lunak untuk memungkinkan pengembangan, penilaian, pengujian, dan
pemeliharaan aplikasi perangkat lunak bergerak (mobile) untuk perangkat/alat komunikasi elektronik portabel, yaitu, telepon
bergerak (mobile), telepon pintar (smartphones), komputer genggam dan tablet komputer; perlengkapan speaker; power bank
[baterai yang bisa diisi ulang); sarung  untuk laptop; sarung telepon seluler; silikon telepon seluler; sistem loudspeaker; sistim-
sistim komputer, pesawat-pesawat komputer laptop, pesawat-pesawat komputer notebook; speaker nirkabel; speaker untuk
komputer; speaker untuk pemutar media portabel; speakerphone; tas disesuaikan untuk laptop; telepon genggam dan telepon
seluler; tempat untuk telepon genggam; tongkat selfie digunakan sebagai aksesori smartphone; tongkat selfie untuk digunakan
dengan kamera digital; tongkat selfie untuk ponsel; tutup pelindung untuk telepon genggam; unit loudspeaker; wirelless
portable speaker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 22:23:39
540   EtiketJID2022016847

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Unifam Tower Lantai 2 Unit 2FG, Jalan Panjang Blok A3 No. 1, Desa/Kelurahan
Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT LEMONILO INDONESIA SEHAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LEMONILO + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===investasi dana untuk orang lain di bidang mata uang kripto, blockchain, crypto, aset digital, token; jasa keuangan, yaitu,

menyediakan transfer elektronik mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa perdagangan mata uang virtual; mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto
(crypto token) dan layanan pemrosesan token utilitas untuk orang lain; pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual
atau perantara pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual; pertukaran mata uang virtual elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 22:25:39
540   EtiketJID2022016848

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Indomaret, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

PT Indomarco Prismatama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hanya 7 Hari
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa promosi; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan iklan, pemasaran, dan
promosi; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan-
layanan iklan dan promosi melalui internet; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa;
Penjualan atau promosi penjualan; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring dan
peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; distribusi
barang promosi; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; iklan dan promosi perusahaan; iklan, promosi, dan layanan
hubungan masyarakat; jasa iklan dan promosi; jasa periklanan; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan,
promosi dan / atau animasi komersial; jasa promosi dan pemasaran secara online; layanan iklan dan promosi; layanan iklan
promosi; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa
pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan
promosi; layanan promosi dan iklan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di
internet; pemasaran promosi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; promosi dan iklan dalam
segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk; promosi penjualan; promosi penjualan melalui
program loyalitas pelanggan; promosi secara daring (online); promosi usaha; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online;
publisitas dan layanan promosi penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 22:27:12
540   EtiketJID2022016849

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Unifam Tower Lantai 2 Unit 2FG, Jalan Panjang Blok A3 No. 1, Desa/Kelurahan
Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT LEMONILO INDONESIA SEHAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LEMONILO + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, kuning
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; Transmisi Katalog Elektronik; pengiriman konten media melalui proses penyiaran (streaming) dari jaringan
elektronik dan komunikasi; penyedia akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya untuk tujuan layanan belanja
realitas virtual; 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; ruang obrolan
virtual yang didirikan melalui pesan teks===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 22:30:31
540   EtiketJID2022016850

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Indomaret, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

PT Indomarco Prismatama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Heboh
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa promosi; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan iklan, pemasaran, dan

promosi; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan-
layanan iklan dan promosi melalui internet; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa;
Penjualan atau promosi penjualan; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring dan
peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; distribusi
barang promosi; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; iklan dan promosi perusahaan; iklan, promosi, dan layanan
hubungan masyarakat; jasa iklan dan promosi; jasa periklanan; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan,
promosi dan / atau animasi komersial; jasa promosi dan pemasaran secara online; layanan iklan dan promosi; layanan iklan
promosi; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa
pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan
promosi; layanan promosi dan iklan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di
internet; pemasaran promosi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; promosi dan iklan dalam
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segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk; promosi penjualan; promosi penjualan melalui
program loyalitas pelanggan; promosi secara daring (online); promosi usaha; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online;
publisitas dan layanan promosi penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 22:30:53
540   EtiketJID2022016851

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Unifam Tower Lantai 2 Unit 2FG, Jalan Panjang Blok A3 No. 1, Desa/Kelurahan
Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT LEMONILO INDONESIA SEHAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LEMONILO + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===hosting konten digital [realitas virtual/maya (virtual reality) dan realitas tertambah (augmented reality)] di internet; 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; menyediakan fasilitas
online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten dan data realitas
tertambah (augmented reality); menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputasi awan (cloud computing)
yang tidak dapat diunduh secara online untuk aplikasi dan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah
(augmented reality); menyediakan perangkat lunak yang memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis,
merekam, menyimpan, memonitor, mengelola, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk mengelola
blockchain dan driven token (token driven), sistem komputer penyimpanan terdistribusi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 22:34:09
540   EtiketDID2022016852

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Duri Intan VI No. 170H, RT/RW 003/012, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

Felicia Novena

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bakengrind
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kue-kue; Minuman teh dengan atau tanpa susu; kue bebas gluten; kue

pastry; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang
mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman dengan bahan dasar kopi; roti bebas gluten; roti dan roti
bun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 22:37:35
540   EtiketJID2022016853

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Indomaret, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

PT Indomarco Prismatama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Promo Gajian
Merek Kata

Halaman 42 dari 374



566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Merah Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa promosi; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan iklan, pemasaran, dan

promosi; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan-
layanan iklan dan promosi melalui internet; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa;
Penjualan atau promosi penjualan; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring dan
peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; distribusi
barang promosi; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; iklan dan promosi perusahaan; iklan, promosi, dan layanan
hubungan masyarakat; jasa iklan dan promosi; jasa periklanan; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan,
promosi dan / atau animasi komersial; jasa promosi dan pemasaran secara online; layanan iklan dan promosi; layanan iklan
promosi; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa
pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan
promosi; layanan promosi dan iklan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di
internet; pemasaran promosi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; promosi dan iklan dalam
segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk; promosi penjualan; promosi penjualan melalui
program loyalitas pelanggan; promosi secara daring (online); promosi usaha; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online;
publisitas dan layanan promosi penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 22:43:12
540   EtiketJID2022016854

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Indomaret, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

PT Indomarco Prismatama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PBI Promosi Bulan Ini
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Oranye Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa promosi; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan iklan, pemasaran, dan

promosi; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan-
layanan iklan dan promosi melalui internet; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa;
Penjualan atau promosi penjualan; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring dan
peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; distribusi
barang promosi; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; iklan dan promosi perusahaan; iklan, promosi, dan layanan
hubungan masyarakat; jasa iklan dan promosi; jasa periklanan; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan,
promosi dan / atau animasi komersial; jasa promosi dan pemasaran secara online; layanan iklan dan promosi; layanan iklan
promosi; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa
pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan
promosi; layanan promosi dan iklan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di
internet; pemasaran promosi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; promosi dan iklan dalam
segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk; promosi penjualan; promosi penjualan melalui
program loyalitas pelanggan; promosi secara daring (online); promosi usaha; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online;
publisitas dan layanan promosi penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 22:47:23
540   EtiketDID2022016855

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM DOSEN UNDANA BLOK S.36 RT.015/RW.003, LASIANA, KELAPA LIMA
KUPANG NTT, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

ABDULLAH MUTIS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr.Hj. Sri Utami S.Si.,M.Si.,S.H
Taman Anyelir Blok B2 No 14 Kebon Nanas

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: The Moetis Original
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, hitam, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Agar-agar buah (gula-gula); Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis
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rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Ares; Asam Sunti (bumbu; Bahan campuran minuman
berbahan dasar kopi; Bahan pengganti teh; 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; Baozi (roti
isi); Bawang dayak kering (Bumbu); Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Bihun tepung
kacang instan; Biji kopi; Biji olahan digunakan sebagai bumbu; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu paket dengan
bumbu dan perasa; Biskuit coklat; Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka; Brownies Coklat; Bubuk untuk es krim;
Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao;
Bubuk untuk membuat roti; 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 Gado-Gado; Bumbu Garang Asem Daging; Bumbu Gulai; Bumbu Kacang; Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu
Karedok/ Terancam; Bumbu Kebuli; Bumbu Krengsengan; Bumbu Lontong Balap; Bumbu Mie Aceh; Bumbu Nasi Goreng
Aceh; Bumbu Nasi Goreng Jawa; Bumbu Pepes; Bumbu Rujak Cingur; Bumbu Sambel Goreng; Bumbu Sate Ayam; Bumbu
Sate lilit; Bumbu Sayur Asin Petis; Bumbu Semanggi; Bumbu Soto Mie; Bumbu Soto Udang; Bumbu Tahu Campur; Bumbu
Tahu Telur; Bumbu Tem Ayam Obat; Bumbu Urap Urap; Bumbu ayam ngohiong; Bumbu baikut goreng; Bumbu dari buah-
buahan; Bumbu ikan bakar; Bumbu instan bubuk; Bumbu 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; Buttermilk Pancakes; 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; 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]; 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 ragi sebagai olesan; Ekstrak rempah-rempah; Enchilada [roti isi]; Es
(air yang dibekukan); Es Brenebon; Es Buah Matoa; Es Campur; Es Cendol Betawi; Es Goyang; Es Palu Butung; Es Tiji Mei;
Es cincau; Es coklat durian; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu,
makanan penutup es krim; Es kristal; Es loli; Es pisang ijo; Es silinder; Es stik; Es teler; Es yang dapat dimakan berbahan
dasar air dengan rasa yang dibekukan; Extrac nira kelapa  (bumbu); GIS (bahan pemekar roti); Gambir (Rempah-Rempah);
Garam meja; Garam rumput laut; 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; Hamburger sandwiches; 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; 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 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 Coklat Mente; Kue Coklat Mente (
Cookies ); Kue Semprit keju spesial; Kue berbahan dasar tepung; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk
yang beku); Kue yang dibubuhi jahe dan gula; 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 dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan
pasta farina; Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup
muesli; Makanan penutup berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan penutup 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; Meses cokelat; Mesis (gula-gula); Mie; Mie Aceh;
Mie Asia; Mie Celor; Mie Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Pantiaw; Mie Sagu;
Mie Tarempa; Mie Terbang; Mie Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie kering (rehydratable) seperti
soba kering (organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie kering untuk bayi termasuk
udon kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang dibekukan
hingga ke bagian dalam; Mie yang didinginkan; Mie yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan,
kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; 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
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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 Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bumbu
Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; 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 Gulai Nangka; Nasi Ikan Pesmol; Nasi Jhejhen dari Madura; Nasi Kresengan Mercon; Nasi Pepes Ayam; Nasi Pepes
Ayam Bali; Nasi Pepes Tahu; Nasi Pepes Tempe; 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 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; Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Nasi, pasta dan mie; Ngohiong (Bumbu); Ocha / teh jepang; Olahan yang
terbuat dari gula; Olesan berbahan dasar coklat; Olesan kakao; Olesan manis (madu); 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; Pempek sambal (penganan khas jambi
terbuat dari adonan tepung tanpa ikan); Penyedam makan (bumbu); Penyedap rasa dan aroma kopi; Penyedap rasa selain
minyak essensial untuk minuman; Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial); Permen Pastilles; Pesak (Sekam
Padi); Pizza (roti); 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; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan
dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Rempah-rempah terbuat dari pohon berry; Risoles Ayam; Risoles Daging;
Risoles durian mozarella; Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya
Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet;
Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis
hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke
dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar
manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti,
sandwich, biskuit; Saffron (rempah-rempah); Sage [bumbu]; Sahi (Teh); Saus (bumbu masak), saus salad; Saus
Worcestershire; Saus celup berbahan dasar coklat; Saus dalam kemasansauces in a pouch; Saus pasta panggang; Saus
untuk es krim; Saus untuk memasak [bumbu masak]; Saus untuk pasta dan nasi; Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan
berbahan dasar coklat; Sediaan hidangan pasta; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan pasta; Sediaan rempah-
rempah; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; 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; Seduhan dari rempah-rempah; Serbat (es yang dapat dimakan); Sereal yang diolah yang
digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Sereh kering (Bumbu); Sorbet (es); Spätzle (Pasta); Taffy (gula-
gula); Tart treacle (Dessert khas Inggris); 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); Yogurt beku (es yang dapat dimakan); acar jahe
[bumbu]; acar manis [bumbu]; adonan brownies beku; adonan puff pastry (roti); adonan roti; adonan untuk membuat crepes;
affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; air garam untuk digunakan dalam koktail; air garam untuk
memasak; air madu; almond berlapis gula; angel-hair (pasta); asam [bumbu]; baguettes [Roti Prancis]; bahan makanan untuk
adonan roti dan 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]; batang es buah; batangan es susu; 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); 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;
blackstrap molasses [pemanis alami]; bonbons terbuat dari gula; brownies; 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 teh instan; bubuk untuk membuat es krim; 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 [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; burger kedelai [roti sandwich];
butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; cabai kering [bumbu]; cabe (bumbu); cabe jamu (bumbu); callisons [gula-gula];
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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 rempah-rempah; campuran roti; campuran
roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; 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-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]; chinese stuffed dumplings (gyoza, cooked); chow mein [hidangan berbasis mie]; chow
mein mie; chow-chow [bumbu]; 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; crab boil [bumbu]; crumble mixes (campuran
remah-remah); cuka kesemek; 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 gula untuk kue; dekorasi kue
yang terbuat dari gula-gula; dessert mousses [gula-gula]; dessert soufflés (hidangan); dressing salad mengandung krim;
dressing untuk salad; dressings for salad (saus); dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak teh untuk
keperluan kuliner; ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; ekstrak, selain minyak esensial,
untuk membumbui bahan makanan; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; es; es batu; es batu bentuk
kotak; es batu bentuk tabung; es buah; es buah yang bisa dimakan; es coklat; es dalam bentuk bubuk atau butiran; 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 lilin (popsicle); es mambo; es muncul; es podeng; es putar; es rasa; es
serut; es serut dengan kacang merah manis; es susu; es teh; es untuk penyegaran; es yang dapat dimakan; es, alami atau
buatan; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; esensi kopi; esensi yang dapat dimakan
untuk bahan makanan selain minyak esensial; espreso; focaccia [roti]; fondants [gula-gula]; gandum, diproses; garam; garam
bawang; garam bawang putih; garam beraroma; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam masala; garam
meja dicampur dengan biji wijen; garam seledri; garam untuk memasak; garam untuk mengawetkan bahan makanan; garam
yang bisa dimakan; garam, mustard; 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; hidangan kering beku dengan bahan utama pasta; hidangan pasta; hidangan utama yang terdiri dari pasta
atau nasi; ice cream bars [gula-gula]; isi berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; isi
cokelat untuk produk-produk roti; jahe [bumbu]; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu];
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];
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); 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 coklat; kue es; kue es krim; kukis coklat dari tepung keto; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; kulit
pasta; kulit pastry puff (roti); lada [bumbu]; lada bubuk (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 utamanya terdiri dari pasta; 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 penutup muesli; 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 tapioka; 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; marinades (cairan yang memberikan rasa asin); matzo [roti tak beragi]; mayones; 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
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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
espresso; 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; mizo-yokan-no-moto [Campuran
gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; muesli dalam bentuk batangan; muesli instan; mugi-cha [teh barley
panggang]; nasi gulai /gule; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung
selai kacang manis]; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; olesan berbahan dasar cokelat; olesan
berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan berbahan dasar cokelat juga mengandung kacang; olesan cokelat
untuk digunakan pada roti; olesan madu untuk ham; olesan okelat mengandung kacang-kacangan; olesan serbat [gula-gula];
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 ziti; pasta,
dimasak atau tidak dimasak; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; pastilles gula berbusa; pelapis berbumbu; pemanis
menjadi pengganti gula; pemanis-pemanis coklat; pengganti es krim; pengganti kopi berbahan dasar chicory; penne (pasta);
penyedap [bumbu]; penyedap kopi; penyedap makanan, selain minyak esensial; perasa almond, selain minyak esensial, untuk
bahan makanan; perasa almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa almond, selain minyak
esensial, untuk minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial,
untuk bahan makanan; perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk
minuman; perasa kopi; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon, selain minyak esensial,
untuk makanan atau minuman; 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 keju;
perasa, selain minyak esensial, untuk kue; perasa, selain minyak esensial, untuk mentega; perasa, selain minyak esensial,
untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk sup; perekat yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; permen
[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 aromatik untuk makanan, bukan dari minyak esensial; pesto [saus];
piadina [roti datar]; pie Eskimo; polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; polong teh, diisi;
potongan gula kristal [gula-gula]; pretzel [roti berbentuk simpul]; pretzel berlapis yogurt [gula-gula]; produk es krim; produk
makanan yang mengandung terutama tepung; 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); risoles pisang; 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*; rum pasta; rumput laut [bumbu];
rumput laut untuk digunakan sebagai bumbu; salad pasta; sandwich es krim; sansho powder [bumbu lada Jepang]; saus
[bumbu]; saus [yang dapat dimakan] [bumbu]; saus apel [bumbu]; saus bumbu; saus coklat; saus cranberry [bumbu]; saus
dibumbui dengan kacang; saus gurih digunakan sebagai bumbu; saus madu mustard; saus mustard madu; saus pasta; saus
pedas berbumbu; saus untuk es krim; sawi putih [pengganti kopi]; sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat minuman;
sediaan berbahan dasar kopi; 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); serbat
[es]; serbat [gula-gula]; serbuk teh berbahan dasar kelor; sereal, diproses; sirup maple bebas gula; snack bar berbasis muesli;
souffle coklat; sourdough (roti); spaghetti bolognese; spiced cookies (kue kering); stick liquorice [gula-gula]; stik roti; tablet
hisap tanpa obat [gula-gula]; tablet madu herbal [permen]; taburan gula (sprinkes); taburan gula (sprinkes) untuk menghias
kue; taburan maple butiran (gula); taburan praline untuk digunakan pada es krim; tagliatelle (Pasta Itali); tanaman herbal,
diawetkan [bumbu]; tapioka; tapioka dan sagu; tapioka untuk makanan; 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
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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; 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; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula
putih yang ditambahkan molase dari permurnian gula); vanilla bubuk (Bumbu); vanilla pods (bumbu); wafer es krim; wafer
gulung [cookies]; yogurt beku [es gula]; yohkan [batangan pasta jeli manis]; za'atar (bumbu); zat pengikat berbasis pati untuk
es krim; zephyr [gula-gula]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 22:49:19
540   EtiketJID2022016856

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Indomaret, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

PT Indomarco Prismatama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PTW Product Of The Week
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Produk Minggu Ini
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa promosi; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan iklan, pemasaran, dan

promosi; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan-
layanan iklan dan promosi melalui internet; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa;
Penjualan atau promosi penjualan; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring dan
peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; distribusi
barang promosi; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; iklan dan promosi perusahaan; iklan, promosi, dan layanan
hubungan masyarakat; jasa iklan dan promosi; jasa periklanan; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan,
promosi dan / atau animasi komersial; jasa promosi dan pemasaran secara online; layanan iklan dan promosi; layanan iklan
promosi; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa
pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan
promosi; layanan promosi dan iklan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di
internet; pemasaran promosi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; promosi dan iklan dalam
segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk; promosi penjualan; promosi penjualan melalui
program loyalitas pelanggan; promosi secara daring (online); promosi usaha; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online;
publisitas dan layanan promosi penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 22:49:51
540   EtiketDID2022016857

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Unifam Tower Lantai 2 Unit 2FG, Jalan Panjang Blok A3 No. 1, Desa/Kelurahan
Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT LEMONILO INDONESIA SEHAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CEDOVE
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim pelembab; Krim wajah dan kulit; Losion untuk wajah; Minyak bayi; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai

kosmetik; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sampo; Sediaan
untuk membersihkan (tidak mengandung obat); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Tisu basah; antiperspiran
untuk penggunaan pribadi; bar sampo padat; emulsi wajah; gel setelah matahari; gel untuk dipakai setelah bercukur;
kondisioner sampo; krim anti-kerut; krim siang; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; losion  untuk
kulit; losion untuk tubuh; pembersih wajah; persiapan untuk perawatan rambut; sabun cair; sabun krim tubuh; sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun-sabun; sampo untuk bayi; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik untuk perawatan
tubuh; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 22:55:22
540   EtiketDID2022016858

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Unifam Tower Lantai 2 Unit 2FG, Jalan Panjang Blok A3 No. 1, Desa/Kelurahan
Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT LEMONILO INDONESIA SEHAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CEDOVE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun Jerawat; sabun kulit antibakteri; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sampo kering obat; sampo

mengandung obat; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 22:56:39
540   EtiketJID2022016859

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Indomaret, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

PT Indomarco Prismatama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Serba Hemat
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning Biru Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa promosi; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan iklan, pemasaran, dan

promosi; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan-
layanan iklan dan promosi melalui internet; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa;
Penjualan atau promosi penjualan; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring dan
peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; distribusi
barang promosi; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; iklan dan promosi perusahaan; iklan, promosi, dan layanan
hubungan masyarakat; jasa iklan dan promosi; jasa periklanan; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan,
promosi dan / atau animasi komersial; jasa promosi dan pemasaran secara online; layanan iklan dan promosi; layanan iklan
promosi; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa
pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan
promosi; layanan promosi dan iklan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di
internet; pemasaran promosi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; promosi dan iklan dalam
segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk; promosi penjualan; promosi penjualan melalui
program loyalitas pelanggan; promosi secara daring (online); promosi usaha; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online;
publisitas dan layanan promosi penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 23:02:11
540   EtiketJID2022016860
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Indomaret, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

PT Indomarco Prismatama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Super Hemat
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa promosi; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan iklan, pemasaran, dan

promosi; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan-
layanan iklan dan promosi melalui internet; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa;
Penjualan atau promosi penjualan; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring dan
peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; distribusi
barang promosi; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; iklan dan promosi perusahaan; iklan, promosi, dan layanan
hubungan masyarakat; jasa iklan dan promosi; jasa periklanan; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan,
promosi dan / atau animasi komersial; jasa promosi dan pemasaran secara online; layanan iklan dan promosi; layanan iklan
promosi; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa
pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan
promosi; layanan promosi dan iklan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di
internet; pemasaran promosi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; promosi dan iklan dalam
segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk; promosi penjualan; promosi penjualan melalui
program loyalitas pelanggan; promosi secara daring (online); promosi usaha; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online;
publisitas dan layanan promosi penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 23:07:39
540   EtiketJID2022016861

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Indomaret, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

PT Indomarco Prismatama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Susu Murah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa promosi; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan iklan, pemasaran, dan

promosi; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan-
layanan iklan dan promosi melalui internet; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa;
Penjualan atau promosi penjualan; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring dan
peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; distribusi
barang promosi; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; iklan dan promosi perusahaan; iklan, promosi, dan layanan
hubungan masyarakat; jasa iklan dan promosi; jasa periklanan; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan,
promosi dan / atau animasi komersial; jasa promosi dan pemasaran secara online; layanan iklan dan promosi; layanan iklan
promosi; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa
pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan
promosi; layanan promosi dan iklan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di
internet; pemasaran promosi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; promosi dan iklan dalam
segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk; promosi penjualan; promosi penjualan melalui
program loyalitas pelanggan; promosi secara daring (online); promosi usaha; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online;
publisitas dan layanan promosi penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 23:07:44
540   EtiketDID2022016862

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Unifam Tower Lantai 2 Unit 2FG, Jalan Panjang Blok A3 No. 1, Desa/Kelurahan
Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT LEMONILO INDONESIA SEHAT
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CEMOVE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim pelembab; Krim wajah dan kulit; Losion untuk wajah; Minyak bayi; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai

kosmetik; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sampo; Sediaan
untuk membersihkan (tidak mengandung obat); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Tisu basah; antiperspiran
untuk penggunaan pribadi; bar sampo padat; emulsi wajah; gel setelah matahari; gel untuk dipakai setelah bercukur;
kondisioner sampo; krim anti-kerut; krim siang; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; losion  untuk
kulit; losion untuk tubuh; pembersih wajah; persiapan untuk perawatan rambut; sabun cair; sabun krim tubuh; sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun-sabun; sampo untuk bayi; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik untuk perawatan
tubuh; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 23:12:46
540   EtiketDID2022016863

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Unifam Tower Lantai 2 Unit 2FG, Jalan Panjang Blok A3 No. 1, Desa/Kelurahan
Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT LEMONILO INDONESIA SEHAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CEMOVE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun Jerawat; sabun kulit antibakteri; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sampo kering obat; sampo

mengandung obat; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 23:13:22
540   EtiketJID2022016864

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Indomaret, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

PT Indomarco Prismatama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tiap Hari Rejeki
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Merah Oranye Putih Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa promosi; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan iklan, pemasaran, dan

promosi; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan-
layanan iklan dan promosi melalui internet; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa;
Penjualan atau promosi penjualan; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring dan
peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; distribusi
barang promosi; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; iklan dan promosi perusahaan; iklan, promosi, dan layanan
hubungan masyarakat; jasa iklan dan promosi; jasa periklanan; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan,
promosi dan / atau animasi komersial; jasa promosi dan pemasaran secara online; layanan iklan dan promosi; layanan iklan
promosi; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa
pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan
promosi; layanan promosi dan iklan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di
internet; pemasaran promosi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; promosi dan iklan dalam

Halaman 51 dari 374



segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk; promosi penjualan; promosi penjualan melalui
program loyalitas pelanggan; promosi secara daring (online); promosi usaha; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online;
publisitas dan layanan promosi penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 23:19:03
540   EtiketJID2022016865

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Indomaret, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

PT Indomarco Prismatama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Weekend Seru
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Weekend artinya akhir minggu
591 Uraian Warna : Kuning Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa promosi; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan iklan, pemasaran, dan

promosi; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan-
layanan iklan dan promosi melalui internet; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa;
Penjualan atau promosi penjualan; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring dan
peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; distribusi
barang promosi; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; iklan dan promosi perusahaan; iklan, promosi, dan layanan
hubungan masyarakat; jasa iklan dan promosi; jasa periklanan; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan,
promosi dan / atau animasi komersial; jasa promosi dan pemasaran secara online; layanan iklan dan promosi; layanan iklan
promosi; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa
pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan
promosi; layanan promosi dan iklan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di
internet; pemasaran promosi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; promosi dan iklan dalam
segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk; promosi penjualan; promosi penjualan melalui
program loyalitas pelanggan; promosi secara daring (online); promosi usaha; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online;
publisitas dan layanan promosi penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/03/2022 23:37:54
540   EtiketDID2022016866

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PT Artha Amita Sempurna, Alamanda Tower Lantai 23, Jl. TB Simatupang No. 22-26
Cilandak Barat Jakarta 12430, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12430

PT Artha Amita Sempurna

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Badiah Sutianty S.H., M.H.
Jatipadang Raya Jalan Nurul lman Fa my Townhouse No. 9A  Pasar Minggu,
Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Luckoo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Gradasi Ungu, Putih dan Gradasi Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi gawai yang berkaitan dengan penghubung pencari kerja (talent/service :soft skill & hard skill) dengan penyedia

kerja (Untuk semua jenis pekerjaan upah harian, mingguan, bulanan) Untuk Perorangan/ Perusahaan mengiklan kan
lowongan pekerjaan marketplace untuk UKM & Penyedia Jasa/service mengiklankan Jasa/Service mereka dalam produk
Kantor Online kepada Pencari Jasa, dan pencari jasa dapat request/order pekerjaan/project Media penyimpanan database
user seperti KTP,SIM, nama PT, SIUP, No Hp, Foto Profile, dan data lainnya untuk keperluan keamanan periklanan bagi
Perusahaan yang ingin beriklan di platform Werkzone Aplikasi Website & Aplikasi Mobile yang dapat melakukan transaksi
pembayaran iklan, Kantor Online, dan jasa/service/project yang sudah selesai dikerjakan, yang dapat diunduh; Perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola dan memverifikasi transaksi cryptocurrency di blockchain; 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.; Peranti lunak yang
menyediakan platform perdagangan (trading) elektronik dan marketplace elektronik online; dompet perangkat keras
cryptocurrency; materi digital yaitu token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT); perangkat keras dan lunak komputer untuk
cryptocurrency; perangkat lunak bagi pengguna untuk membeli dan menjual produk dengan menggunakan mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan dalam pertukaran mata uang secara
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elektronik untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan
sebagai dompet token kripto (crypto token wallet); perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency;
perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan cryptocurrency; perangkat lunak pertukaran cryptocurrency;
perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi penggunaan blockchain atau buku besar elektronik terdistribusi untuk
mengeksekusi dan mencatat transaksi keuangan, yaitu, perdagangan keuangan yang dibuat dengan menggunakan mata
uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token
kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola dengan aman konversi mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto
(crypto tokens) dan token utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola
konversi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras; perangkat lunak untuk
digunakan dalam mengelola portofolio mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam
pembayaran, pembelian, dan investasi menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk
digunakan dalam pengelolaan dan implementasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas (utility token
transactions); perangkat lunak untuk membuat dan mengelola platform blockchain untuk digunakan dalam mengelola mata
uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token
kripto (crypto token) dan akun token utilitas (utility token accounts); perangkat lunak untuk mengelola dan memvalidasi mata
uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain, aset digital (digitized asset), token
digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat lunak untuk mengelola
mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital,
token kripto (crypto token) dan pembayaran token utilitas, transfer uang, dan transfer komoditas; perangkat lunak untuk
mengelola mata uang kripto (crypto currency) dan akun mata uang digital (digital currency accounts); perangkat lunak untuk
mengembangkan, menyebarkan, dan mengelola aplikasi perangkat lunak, dan mengintegrasikan aplikasi perangkat lunak
untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token
digital, token kripto (crypto token) dan akun token utilitas; perangkat lunak untuk mengirim, menerima (receiving), menyetujui
(accepting), membeli, menjual, menyimpan, mentransmisikan, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens)
dan token utilitas; perangkat lunak untuk transfer mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas antar pihak; perangkat
lunak yang digunakan dalam menerbitkan/mengeluarkan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital
dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak
yang digunakan dalam mengaudit mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang memfasilitasi
kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam, menyimpan, memantau, mengelola, memperdagangkan dan
menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang menyediakan pasar (marketplace) virtual;
platform perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual,
cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token
utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform
perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas
yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 00:24:03
540   EtiketDID2022016867

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gunung Nona No. 14 B RT. 003 RW. 004 Kel. PIsang Selatan, Kec. Ujung
Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan - 90114, Kota Makassar, Sulawesi
Selatan, 90114

CIN CING SUMARNI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Muhammad Gasman Gazali S.H.,
GASMAN GAZALI & ASSOCIATES, Raya Dukuh Kupang Barat No. 103 Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NYUK-NYANG ATI RAJA + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, biru, hijau, kuning, hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Sapi; Abon babi; Abon daging; Acar buah; Bakso daging sapi; Bakso dan/atau lumpia udang; Bakso goreng; Coto

Makassar; Kaldu bakso; Pempek; Sari-sari daging; Sosis; Soto; abon ikan; acar; acar ikan; acar pedas; bakso; bakso ayam;
bakso campur; bakso ikan; bakso isi daging sapi cincang; bakso sapi; bakso sosis sapi; bakso sotong; bakso telur sapi; bakso
urat; bawang goreng; dendeng; keripik; keripik buah; keripik ikan; keripik sukun; keripik talas; keripik tempe; somay; tahu;
tekwan; tempe===

Halaman 53 dari 374



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 02:22:02
540   EtiketDID2022016868

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL Perum Papandayan blok B No.2-3, RT.009 RW.005, Kel. Gajahmungkur, Kec.
Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50232

Taufan Sebastian Suharsono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 7 CUPS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : 7 CUPS = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak tembakau; Kotak untuk rokok; Pipa rokok; Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari

campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Tembakau perasa; Tempat untuk rokok; asbak untuk
perokok; buku kertas rokok; corong rokok; filter rokok; filter tembakau; filter untuk rokok; kantong tembakau; kertas linting
rokok; kertas rokok; korek api gas untuk perokok; kotak tembakau; merokok tembakau; pemantik rokok; pemantik untuk
perokok; pemantik untuk rokok; pipa merokok; pipa tembakau; produk-produk tembakau; rokok; rokok filter; rokok kretek;
rokok mentol; rokok putih; saring rokok berujung; tabung rokok; tembakau; tembakau daun; tembakau pipa; tembakau rokok;
tembakau untuk digulung sendiri; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; wadah tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 02:26:18
540   EtiketDID2022016869

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL Perum Papandayan blok B No.2-3, RT.009 RW.005, Kel. Gajahmungkur, Kota
Semarang, Jawa Tengah, 50232

Taufan Sebastian Suharsono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 7 HEROES
Merek Kata

566 Arti Bahasa : 7 HEROES = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak tembakau; Kotak untuk rokok; Pipa rokok; Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari

campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Tembakau perasa; Tempat untuk rokok; asbak untuk
perokok; buku kertas rokok; corong rokok; filter rokok; filter tembakau; filter untuk rokok; kantong tembakau; kertas linting
rokok; kertas rokok; korek api gas untuk perokok; kotak tembakau; merokok tembakau; pemantik rokok; pemantik untuk
perokok; pemantik untuk rokok; pipa merokok; pipa tembakau; produk-produk tembakau; rokok; rokok filter; rokok kretek;
rokok mentol; rokok putih; saring rokok berujung; tabung rokok; tembakau; tembakau daun; tembakau pipa; tembakau rokok;
tembakau untuk digulung sendiri; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; wadah tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 02:29:51
540   EtiketDID2022016870

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL Perum Papandayan blok B No.2-3, RT.009 RW.005, Kel. Gajahmungkur, Kota
Semarang, Jawa Tengah, 50232

Taufan Sebastian Suharsono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 7 KNIGHTS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : 7 KNIGHTS = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak tembakau; Kotak untuk rokok; Pipa rokok; Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari
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campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Tembakau perasa; Tempat untuk rokok; asbak untuk
perokok; buku kertas rokok; corong rokok; filter rokok; filter tembakau; filter untuk rokok; kantong tembakau; kertas linting
rokok; kertas rokok; korek api gas untuk perokok; kotak tembakau; merokok tembakau; pemantik rokok; pemantik untuk
perokok; pemantik untuk rokok; pipa merokok; pipa tembakau; produk-produk tembakau; rokok; rokok filter; rokok kretek;
rokok mentol; rokok putih; saring rokok berujung; tabung rokok; tembakau; tembakau daun; tembakau pipa; tembakau rokok;
tembakau untuk digulung sendiri; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; wadah tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 02:32:48
540   EtiketDID2022016871

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL Perum Papandayan blok B No.2-3, RT.009 RW.005, Kel. Gajahmungkur, Kota
Semarang, Jawa Tengah, 50232

Taufan Sebastian Suharsono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 7 SORROWS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : 7 SORROWS = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak tembakau; Kotak untuk rokok; Pipa rokok; Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari

campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Tembakau perasa; Tempat untuk rokok; asbak untuk
perokok; buku kertas rokok; corong rokok; filter rokok; filter tembakau; filter untuk rokok; kantong tembakau; kertas linting
rokok; kertas rokok; korek api gas untuk perokok; kotak tembakau; merokok tembakau; pemantik rokok; pemantik untuk
perokok; pemantik untuk rokok; pipa merokok; pipa tembakau; produk-produk tembakau; rokok; rokok filter; rokok kretek;
rokok mentol; rokok putih; saring rokok berujung; tabung rokok; tembakau; tembakau daun; tembakau pipa; tembakau rokok;
tembakau untuk digulung sendiri; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; wadah tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 02:37:45
540   EtiketDID2022016872

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL Perum Papandayan blok B No.2-3, RT.009 RW.005, Kel. Gajahmungkur, Kota
Semarang, Jawa Tengah, 50232

Taufan Sebastian Suharsono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 7 SWORDS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : 7 SWORDS = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak tembakau; Kotak untuk rokok; Pipa rokok; Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari

campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Tembakau perasa; Tempat untuk rokok; asbak untuk
perokok; buku kertas rokok; corong rokok; filter rokok; filter tembakau; filter untuk rokok; kantong tembakau; kertas linting
rokok; kertas rokok; korek api gas untuk perokok; kotak tembakau; merokok tembakau; pemantik rokok; pemantik untuk
perokok; pemantik untuk rokok; pipa merokok; pipa tembakau; produk-produk tembakau; rokok; rokok filter; rokok kretek;
rokok mentol; rokok putih; saring rokok berujung; tabung rokok; tembakau; tembakau daun; tembakau pipa; tembakau rokok;
tembakau untuk digulung sendiri; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; wadah tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 02:41:56
540   EtiketDID2022016873

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL Perum Papandayan blok B No.2-3, RT.009 RW.005, Kel. Gajahmungkur, Kota
Semarang, Jawa Tengah, 50232

Taufan Sebastian Suharsono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : 7 TREASURES
566 Arti Bahasa : 7 TREASURES = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak tembakau; Kotak untuk rokok; Pipa rokok; Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari

campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Tembakau perasa; Tempat untuk rokok; asbak untuk
perokok; buku kertas rokok; corong rokok; filter rokok; filter tembakau; filter untuk rokok; kantong tembakau; kertas linting
rokok; kertas rokok; korek api gas untuk perokok; kotak tembakau; merokok tembakau; pemantik rokok; pemantik untuk
perokok; pemantik untuk rokok; pipa merokok; pipa tembakau; produk-produk tembakau; rokok; rokok filter; rokok kretek;
rokok mentol; rokok putih; saring rokok berujung; tabung rokok; tembakau; tembakau daun; tembakau pipa; tembakau rokok;
tembakau untuk digulung sendiri; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; wadah tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 02:45:04
540   EtiketDID2022016874

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL Perum Papandayan blok B No.2-3, RT.009 RW.005, Kel. Gajahmungkur, Kota
Semarang, Jawa Tengah, 50232

Taufan Sebastian Suharsono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 7 VOYAGES
Merek Kata

566 Arti Bahasa : 7 VOYAGES = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak tembakau; Kotak untuk rokok; Pipa rokok; Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari

campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Tembakau perasa; Tempat untuk rokok; asbak untuk
perokok; buku kertas rokok; corong rokok; filter rokok; filter tembakau; filter untuk rokok; kantong tembakau; kertas linting
rokok; kertas rokok; korek api gas untuk perokok; kotak tembakau; merokok tembakau; pemantik rokok; pemantik untuk
perokok; pemantik untuk rokok; pipa merokok; pipa tembakau; produk-produk tembakau; rokok; rokok filter; rokok kretek;
rokok mentol; rokok putih; saring rokok berujung; tabung rokok; tembakau; tembakau daun; tembakau pipa; tembakau rokok;
tembakau untuk digulung sendiri; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; wadah tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 08:35:39
540   EtiketD152022016883

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,
90242

Nur Oliviya Ananda

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUEURE SKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH MUDA, ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk perawatan rambut; Produk perawatan kulit; kosmetik; kosmetik dan make-up;

kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk kuku; produk
perawatan wajah [kosmetik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 08:54:21
540   EtiketDID2022016884

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PROF. HM. YAMIN SH NO. 247 C, SEI KERAH HILIR II, MEDAN
PERJUANGAN, Kota Medan, Sumatera Utara

FRENDY
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Salim Halim S.H.
Jalan Merbabu No. 7A

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: URERU DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, ABU-ABU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat untuk anak-anak; Celana; Celana jeans; Kemeja (lengan pendek); Pakaian Pria; Pakaian jeans untuk anak;

Rok Jeans; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; baju; baju bayi; baju hangat; celana anak;
celana formal; celana panjang; celana pendek; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk wanita; celana pria;
jaket [pakaian]; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja formal; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja untuk pria;
kemeja untuk wanita; pakaian; pakaian luar; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian santai; pakaian untuk anak laki-laki;
pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita;
penutup kepala; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); rok; rok celana; rok pendek;
sendal; sepatu; setelan rok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 09:10:48
540   EtiketDID2022016886

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. HAMID RUSDI 7 RT. 009 RW. 001 KELURAHAN LAWANG KECAMATAN
LAWANG KABUPATEN MALANG
, Kabupaten Malang, Jawa Timur

FATIMAH SHAHAB

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRABAKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakso daging sapi; Baso Tahu; Makanan beku terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan pembuka beku terutama

terdiri dari buah-buahan; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari daging; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari
sayuran; Siomay; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso sapi; bakso urat; dimsum; makanan beku (makanan terbuat dari
daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan laut
beku; 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 siap saji beku yang terutama terdiri dari
ikan; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari unggas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 09:11:34
540   EtiketDID2022016887

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Samratulangi RT 008 RW 003 Desa Leok II, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah
Marini

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mopore Beauty
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, emas
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; 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; Balsam bayi (lilin lebah) tidak mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur;
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Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum; 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 .; Batang kondisioner;
Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa
kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Belau cucian; Bibit parfum; Bintang terima 3; Bubuk
sampo; Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat;
Bunga Rampe; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat
untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih
saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa
pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih
sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk
membersihkan tar jalan, getah pohon, dan serangga membandel pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu
mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan
pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium;
Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara
disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan
untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca
mobil; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair
konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk
meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut;
Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; Eksfoliator; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens
and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis
Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel
pelangsing (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah
bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan
shower bukan untuk keperluan medis; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Gincu; Highlighter; Highlighter
badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit
(kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non
listrik; Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan listrik; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-
medis; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain penyeka [perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi
sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.;
Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kolonye; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir;
Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum
wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan
alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia;
Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak
padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-
garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit
manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; 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 Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi
untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion
pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu
untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion 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 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 memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk
mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu
sembahyang; Minyak 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; Odol; 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
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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; Penyeka
sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan;
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; 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; 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 yang
mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit;
Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; 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
seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam
bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk
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 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 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
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 pembersih untuk
keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara
vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Sediaan-sediaan perawatan dari
sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion
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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; 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; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (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; Wax polishing (malam pemoles); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh,
larutan pelembab untuk kulit; Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat tambahan untuk perawatan
kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit;
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-bahan  untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan pembersih;
bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor;
balm cukur; balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut; balsam rambut; balsem
bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk
rambut, kult dan bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan
sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up;
bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu
atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis
make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang
dupa; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu apung; batu apung buatan; batu apung
untuk digunakan pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik beraroma; batu
pemulih kaki; batu penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan
mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan
(Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik;
bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-
anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine penghilang noda; berkumur,
bukan untuk tujuan medis; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut
Jepang]; blau cuci; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan
kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk
bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter
kosmetik; bubuk gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi
tanpa obat; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
bubuk pacar; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk pemoles; bubuk pencuci rambut; bubuk
pewangi anti bau badan; bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-
bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa cukur; busa kosmetik yang mengandung tabir surya;
busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi
pancuran (shower); busa untuk mandi berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran
penggosok wajah; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil;
cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan
penghapus kutek; cairan penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan
rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik;
cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak
esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih
injector; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat krom; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat
kuku; cat kuku gel; cat sediaan pengupasan; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah; cat, pernis dan pernis
menghapus komposisi; celak mata; cemerlang; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes,
parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda;
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
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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;
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 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 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; 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 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; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan
deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih
kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan
sediaan kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen peroksida untuk
keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan listrik; isi
ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krem untuk mandi
shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas; kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan pembersih
kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih
kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi
untuk debu; kain diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau
pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih; kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup,
kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan;
kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih;
kapur sirih; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; karbida logam [abrasive]; kaset untuk membubuhkan
wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki
yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk
digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kertas abrasif; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk
mengasah pensil gambar; kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik;
kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri
dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata;
kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; 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;
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 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 menutupi bekas luka operasi;
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kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik
yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir,
maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan
kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan
kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak
mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan
kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh;
krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara;
krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah
dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan
lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit
untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim
mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk
menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik;
krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus
rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [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 pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri;
krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim
perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim 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 tangan; krim
tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim
tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat
untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi;
krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari
kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik);
krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan
tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim,
losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; 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 bioteknologi untuk memecah bahan organik dan
menghilangkan noda; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; lem ikatan potongan rambut; lem untuk
menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; 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 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 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
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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, 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;
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 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 untuk bibir; pelindung matahari untuk
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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 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 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 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; 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 yang
dilembabkan terlebih dahulu dan tissue yang diresapi dengan bahan pembersih; penyeka yang diresapi dengan sediaan dan
bahan-bahan untuk membersihkan dan memoles; 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; 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 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
mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan
kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur
(body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); 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
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 pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan
membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk
perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan
kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan
wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk wewangian yaitu
kolonye; produk yang tidak mengandung obat untuk penggunaan higienis mulut; racun lebah untuk keperluan kosmetik;
rambut rontok; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk
buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; rias wajah; riasan mata; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk
digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan
untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi
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berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan
untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun
industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah
buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung
obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-
obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu;
sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak
mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa
obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk
penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan
sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi,
gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa
untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di
bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-
sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet aroma
untuk bantal mata; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen
wangi; 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 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; 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 berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh
plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah
untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan
mandi 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 otomotif; sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan
tubuh; 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 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

Halaman 65 dari 374



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 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 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 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
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 dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet;
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, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan termasuk sediaan untuk mencuci,
memoles, mengkilapkan; 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 untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk
menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada 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 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; 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
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kamar beraroma; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu
penata rambut; 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; serum yang mengandung ekstrak batu
permata; 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 (wipes) atau bantalan yang diresapi
dengan persiapan atau bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; 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 perawatan kulit; 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 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; 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

07/03/2022 09:15:01
540   EtiketDID2022016888

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SUTRISNO NO. 67 / 19 C, KEL. SEI RENGAS I, KEC. MEDAN KOTA, Kota
Medan, Sumatera Utara

CHRISTY KAREN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: CHOISE & PHOISE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Ikat kepala (pakaian); Jaket Jeans; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Pakaian Batik;

Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Pesta; Pakaian Pria Jeans; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian muslim; Pakaian wanita
jeans; Rok Jeans; 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 jeans untuk anak; celana leging; celemek [pakaian]; dasi; gaun [pakaian
bisnis]; ikat pinggang [pakaian]; jas [pakaian]; jas hujan; jeans biru; 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; 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; 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

07/03/2022 09:15:37
540   EtiketDID2022016889

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. S PARMAN NO. 111/317 M, PETISAH HULU, MEDAN BARU, Kota Medan,
Sumatera Utara

JAYA PRASETIA NGATIO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Salim Halim S.H.
Jalan Merbabu No. 7A

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MUARAJAYA DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU TUA, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bawang merah goreng; Selai; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan

atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bawang merah, diolah; kacang manisan;
kacang-kacangan yang dapat dimakan; kacang-kacangan yang dimasak; keripik; produk susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 09:20:50
540   EtiketDID2022016890

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KESAMBEN RT. 002 RW. 003 DESA KESAMBEN KECAMATAN NGAJUM
KABUPATEN MALANG
, Kabupaten Malang, Jawa Timur

TUMINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KUWERA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, KUNING EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik singkong aneka rasa; Keripik talas; Keripik ubi aneka rasa; keripik; keripik pisang; keripik singkong; keripik

talas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 09:21:50
540   EtiketDID2022016891
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. K L Y sudarso No.32 -F Medan Kel. Glugur Kota, Kec. Medan Barat, Kota Medan,
Sumatera Utara, 20115

Denny

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Eddy Martino Putra Lie S.H., S.E., M.H
Jalan Bilal No. 87 E Kelurahan Pulo Brayan Darat I

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOPI PANEL RAYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk untuk membuat roti; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Madu untuk Makanan manusia; bahan

pengganti kopi; gula aren; gula cair; gula kristal putih; gula mentah; gula tebu pasir; gula, madu, sirup; madu mentah [pemanis
alami]; madu, madu sirup; minuman sediaan berbahan dasar kopi; produk-produk kopi; sediaan minuman kopi; sirup (sirup
kental); sirup maple [pemanis alami]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 09:30:31
540   EtiketDID2022016892

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SAWAHAN RT. 002 RW. 004 DESA  DADAPAN KECAMATAN PRINGKUKU
KABUPATEN PACITAN
, Kota Malang, Jawa Timur, 63552

KUNA VIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TRISNO ROSO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Baso Tahu; Ikan Tuna; Ikan tuna, diawetkan; Tahu Bakso; bakso; bakso ikan;

bakso tahu ikan; ikan olahan; makanan dingin terutama terdiri dari ikan; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk
makanan manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 09:32:10
540   EtiketDID2022016893

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Cilangkap Rt.001 Rw.009, Kel. Cilangkap, Kec. Tapos, Depok, Kota Depok,
Jawa Barat

FARHAN HUSEIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Johan Santoso S.H.
Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BSA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Busana Muslim; baju busana muslim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 09:32:50
540   EtiketJID2022016894

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KEDIRI NO. 79 MEDAN, MADRAS HULU, MEDAN POLONIA, Kota Medan,
Sumatera Utara

HASAN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Salim Halim S.H.
Jalan Merbabu No. 7A

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIE PANGSIT AMIN 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 : ===Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa stand penjualan makanan dan minuman;

Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan
minuman; jasa penjualan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 09:33:46
540   EtiketDID2022016895

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-10-30, Kaigan, Minato-ku, Tokyo, 105-8660
Kabushiki Kaisha Yakult Honsha

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Yakult (logo) & Light with asterisk
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan / constitutes a naming
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32, 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air mineral dan aerasi; bir; minuman buah dan jus buah; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol;

sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman===
===Telur; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; daging, ikan, unggas dan binatang buruan;
ekstrak daging; jeli, selai, saus buah-buahan; minuman pengganti susu fermentasi; minyak dan lemak untuk makanan; susu
fermentasi; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 09:37:26
540   EtiketDID2022016896

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN. KRAJAN RT. 003 RW. 002  DESA PURWOREJO KECAMATAN PACITAN
KABUPATEN PACITAN
, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, 63518

SUPRAPTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING, HITAM, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===ikan olahan; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 09:49:53
540   EtiketDID2022016897

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Jatiblimbing  RT 9 RW 2, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, 62171
ULFAN FIRMANSYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : FANZ FEED
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakan ternak; konsentrat untuk pakan ternak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 09:51:30
540   EtiketDID2022016898

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Setraduta Hegar 106 Kav. J3-3 ,Kel Sariwangi, Kec Parongpong, Kab. Bandung
Barat, Prop. Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40151

PT BEAUTY ESSENCE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NutriDerma
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Losion

perawatan kulit; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan
perawatan kulit dan perawatan tubuh; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik dan perawatan
kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; 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 yang mengandung ektrak batu permata
(kosmetik); Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu,
sediaan pembersih kulit dan badan; 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-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung
obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens perawatan kulit non-
medis; gel-gel perawatan kulit; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik yang digunakan
sebagai sediaan perawatan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat;
losion susu untuk perawatan kulit; lotion perawatan kulit kosmetik; masker kaki untuk perawatan kulit; masker tangan untuk
perawatan kulit; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit;
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; sediaan dalam bentuk
emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan
kulit; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk
perawatan kulit dan rambut; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik];
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 yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan,
krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk
penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan
perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit,
yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan yang
tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; susu pembersih
untuk perawatan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 09:52:57
540   EtiketD082022016899

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GG. Manunggal II C Rt. 002, Rw. 010 Kel. Cijerah, Kec. Bandung Kulon, Kota
Bandung, Jawa Barat

IKHFAN NOVIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TEMPE JANDA 19
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Coklat, Hitam, Putih, Emas, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29

Halaman 71 dari 374



510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik tempe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 09:56:43
540   EtiketDID2022016900

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN SUKOWIDODO TIMUR DESA SUKOWIDODO KECAMATAN KARANGREJO
KABUPATEN TULUNGAGUNG
, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 66253

FERIDIAN KUSUMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HANGPEY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 15
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat-alat Musik; alat-alat musik; drum  alat musik; drum [alat musik]; drum baja [alat musik]; drum baja menjadi alat musik;

drum dan instrumen perkusi; tsuzumi [drum tangan Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 10:07:52
540   EtiketDID2022016901

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN. KEPUHREJO RT. 001 RW. 001 DESA KEPUREJO KECAMATAN NGANTRU
KABUPATEN TULUNGAGUNG
, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 66252

ITAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: C&C CAKE & COOKIES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : ORANGE, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue kering (pastri); Kue-kue; kue basah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 10:09:16
540   EtiketJID2022016902

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KEDIRI NO. 79 MEDAN, MADRAS HULU, MEDAN POLONIA, Kota Medan,
Sumatera Utara

CINTHYA WILIEM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Salim Halim S.H.
Jalan Merbabu No. 7A

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WILIE'S RECIPE DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, JINGGA, COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa stand penjualan makanan dan minuman;

Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan
minuman; jasa penjualan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 10:11:41
540   EtiketDID2022016903

730 Nama Pemohon : PT BUMI LANCANG KUNING PUSAKA
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Alamat Pemohon : Jalan Riau Nomor 26, Kel. Kampung Baru, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Prov.
Riau, Riau

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: George Widjojo S.H.
Jalan Kali Besar Barat No. 5   Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JASPER & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua, Hijau Muda, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Software aplikasi komunikasi melalui internet; Software penyimpanan database untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran;

perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk memberikan informasi manajemen
bisnis; perangkat lunak komputer untuk administrasi jaringan area lokal; 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 mengakses direktori informasi yang
dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak komputer untuk menghasilkan model keuangan; perangkat
lunak komputer untuk mengotomatisasi pergudangan data; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; perangkat
lunak komputer untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan dan pengindeksan; perangkat lunak komputer
untuk pengolah kata; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya; perangkat lunak komputer yang
dirancang untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya; perangkat lunak manajemen dokumen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 10:15:59
540   EtiketDID2022016904

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ANGKE JAYA 8 /1 RT.013 RW.006, KEL. ANGKE, KEC. TAMBORA, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

WILLY JONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANUGERAH SURYA GLODOK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; MINYAK ANGIN; Makanan bayi; Minuman obat; Minuman untuk kesehatan; Minyak Telon; Minyak gosok; OBAT

BIUS; OBAT CACING; Obat pengusir  serangga; Vitamin untuk sendi dan tulang; Wangi-wangian kamar mandi; Wangi-
wangian mobil; Wangi-wangian pengharum ruangan; aconitine; agen pengiriman obat; antibiotik; antiseptik; asetaminofen;
aspirin; bahan untuk tambalan gigi; balsem untuk keperluan medis; disinfektan serba guna; ekspektoran; hasil-hasil farmasi;
kapsul untuk obat-obatan; kapur barus; minuman obat; minuman suplemen gizi; minyak hati ikan kod; obat alergi; obat diare;
obat herbal; obat jerawat; obat kumur; obat nyamuk bakar; obat pencahar; obat penggemuk badan; obat tetes mata; obat-
obatan; obat-obatan antibakteri; obat-obatan herbal; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk keperluan medis;
parasetamol; pembalut wanita; penolak nyamuk; pestisida pertanian; pil pelangsing; plester perekat; popok bayi; popok
dewasa; racun; racun tikus; ramuan obat; sediaan diuretik; sediaan farmasi untuk hewan; sediaan kontrasepsi; sediaan
multivitamin; sediaan vaksin; sediaan wasir; serat makanan; sirup obat batuk; suplemen gizi untuk hewan; suplemen herbal;
suplemen makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk
bubuk; suplemen makanan untuk manusia; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; susu bubuk untuk bayi; tetes vitamin;
tisu pembersih; vaksin; vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 10:17:54
540   EtiketDID2022016905

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CAWANG II RT.006 RW.004, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13630
GATOT PRASONGKO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HOLYTECH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SPESIALIS KIMIA PEMBERSIH
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam, Putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan

produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi untuk pewangi ruangan; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan pemutih
dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; deterjen;
deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen untuk keperluan rumah tangga; garam pemutih; handuk basah
yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen
untuk pembersihan; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; krim pemutih kulit; pembersih baki sampah
menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pemutih gigi berbentuk pena; pemutih kuku; pewangi bantal
beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; preparat
pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga;
sediaan pemutih gigi; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan,
pengaturan dan penataan rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 10:23:50
540   EtiketDID2022016906

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MOH. YAMIN NO. 29 RT. 001 RW. 004 DESA TERTEK KECAMATAN
TULUNGAGUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG
, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 66216

MOHAMMAD YAHYA DARMAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SANG SING ASONG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik buah-buahan; keripik; keripik buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 10:24:54
540   EtiketDID2022016907

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JAKARTA BLOK F3 NO.11 W. INDAH IV SITEBA RT.006 RW.015, SURAU
GADANG, NANGGALO, PADANG, Kota Padang, Sumatera Barat

RIRI HASTUTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GHAYFA BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker wajah (kosmetik); Pasta gigi dan obat kumur; 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 tata rias dan penghapus riasan; Serum kecantikan (kosmetik); cat kuku dan
penghapus cat kuku; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; lotion, krim dan sediaan untuk
perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu;
persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial
scrubs); 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; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan untuk membersihkan 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 10:28:07
540   EtiketJID2022016908

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.NANGKA NO.18 RT 001 RW 007 KEL.LABUHBARU TIMUR KEC.PAYUNG
ELDO CHANDRA
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SEKAKI , Kota Pekanbaru, Riau
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TERAS BHUMI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : TULISAN WARNA BIRU DAN LOGO  WARNA GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penginapan untuk liburan; layanan penginapan resor; layanan penginapan tempat tidur dan sarapan; layanan penginapan

wisatawan; memberikan informasi penginapan melalui Internet; penyewaan penginapan sementara; reservasi dan pemesanan
penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 10:35:22
540   EtiketDID2022016909

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Gaperta Ujung Gang KLH No.45, Kota Medan, Sumatera Utara, 20125
Andi Prayogi, Riduan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SANTAN DESA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Berbentuk Lingkaran yang berisi bentuk rumah di dalam logo tersebut dengan panduan Warna Kuning, Hijau dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===platform berbasis website dan aplikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 10:37:43
540   EtiketDID2022016910

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN. BARON RT. 003 RW. 001 DESA BORO KECAMATAN KEDUNGWARU
KABUPATEN TULUNGAGUNG
, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 66229

MURNINGTYAS WIDIASTUTIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAQPUOLLL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU, MERAH, HITAM, PINK, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Keripik Kalakai; Keripik Keladi; Keripik Kentang Telur Asin; Keripik

buah-buahan; Keripik ceker ayam; Keripik gadung; Keripik kelapa; Keripik kentang; Keripik paru; Keripik pete; Keripik rumput
laut; Keripik salak; Keripik singkong aneka rasa; Keripik tahu; Keripik talas; Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa;
Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; keripik; keripik apel; keripik bayam; keripik buah; keripik daun kenikir;
keripik ikan; keripik jamur; keripik kedelai; keripik kentang; keripik kentang rendah lemak; keripik kentang terbuat dari ubi jalar;
keripik kubis; keripik kumara (kentang manis); keripik nangka; keripik pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong;
keripik sukun; keripik talas; keripik tempe; keripik ubi; keripik udang; keripik usus; makanan ringan dan keripik berbahan dasar
kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kedelai; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran; makanan
ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau
kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan
daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan
olesan, saus, keju===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 10:39:39
540   EtiketJID2022016911

730 Nama Pemohon : PT ONE BEAUTY KOREA
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Alamat Pemohon : South Quarter Tower A Lt. 3 unit EFG, Jl. R.A. Kartini, RT.10/RW.4, Pd. Pinang, Kec.
Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota, Jakarta , Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NIKI AYAM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penjualan makanan dan minuman secara online; jasa penjualan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 10:39:59
540   EtiketDID2022016912

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pajajaran No. 16, Kel. Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa
Tengah

CV. DWIE JAYA SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUNSUN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pompa pengatur gas udara untuk akuarium; batu aerasi udara akuarium [pompa]; diffuser batu gelembung udara untuk

akuarium; generator oksigen akuarium; listrik pompa untuk akuarium; pompa aerasi untuk akuarium; pompa akuarium; pompa
udara akuarium; pompa untuk mengaerasi akuarium dalam ruangan; sistem larutan oksigen, yaitu, pompa akuarium yang
menghasilkan air teroksigenasi dengan densitas tinggi; tanaman oksigen generator untuk industri akuakultur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 10:40:39
540   EtiketJID2022016913

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP KEDEP Jl. Raya Naragong KM. 05 RT.002 RW.018, Kel. Tlanjung Udik, Kec.
Gunung Putri, Kota Bogor, Jawa Barat, 16962

PT. BUMI BOGA LAKSMI

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 :

: BUMI BOGA LAKSMI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BUMI BOGA LAKSMI merupakan nama dari badan hukum pemohon yaitu PT. Bumi Boga Laksmi
591 Uraian Warna : Hijau, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 penjualan kopi dan biji kopi; Jasa penjualan minuman kopi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
kopi; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Layanan toko grosir yang menampilkan teko kopi
elektrik; Layanan toko ritel menu utama kopi; Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang
menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Organisasi nirlaba di bidang kopi; jasa distributor grosir untuk
untuk teh dan kopi; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; 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;
layanan distribusi grosir untuk teh dan kopi; layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi,
dan kakao; layanan grosir yang berkaitan dengan kopi; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk kopi  yang diproses;
layanan ritel yang berkaitan dengan kopi; layanan toko grosir menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan
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kopi; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai
yang menjual makanan ringan; 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

07/03/2022 10:42:17
540   EtiketDID2022016914

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ANGKE JAYA 8 /1 RT.013 RW.006, KEL. ANGKE, KEC. TAMBORA, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

WILLY JONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANUGERAH SURYA GLODOK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat estetika untuk kulit  (medis); Alat pemeriksa darah; Alat pemeriksaan/pengecekan gula darah; Alat pengukur tekanan

darah; Alat rontgen untuk keperluan gigi; Alat tes kehamilan; Alat uji untuk keperluan medis; Jarum penjahit luka; Kursi untuk
keperluan medis atau kedokteran gigi; Lanset, pisau bedah kecil; Matras Untuk Terapi; Meja bedah; Mesin facial wajah yang
berfungsi untuk membersihkan wajah dari kotoran-kotoran sisa make up dan mengangkat lapisan sel-sel kulit mati; Pakaian
medis; Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap); Peralatan Kecantikan; Peralatan Laboratorium untuk Tujuan
Diagnostik Medis; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan dan perkakas pembedahan; Peralatan infus untuk tujuan terapi;
Peralatan pijat; Pompa buah dada untuk mengeluarkan air susu (Pompa ASI); Spirometer [peralatan medis]; Tongkat
penopang tubuh; alat bantu Dengar; alat pacu jantung; alat terapi ultrasonik; alat ukur laju aliran darah; aparat fisioterapi;
aparatur transfusi darah; aparatus pernapasan untuk pernapasan buatan; aparatus untuk terapi ultrasound; bantal untuk
tujuan medis; botol penyimpanan ASI; computed tomography [CT] aparatur; endoskopi untuk tujuan medis; es tas untuk tujuan
medis; filter darah; gelang magnet untuk tujuan medis; inkubator untuk bayi; jarum akupunktur; jarum suntik untuk tujuan
medis; kantong urin; kasur untuk tujuan medis; kursi pemeriksaan gigi; lampu inframerah untuk tujuan medis; laser untuk
perawatan kosmetik wajah dan kulit; laser untuk terapi kecantikan; laser untuk tujuan kosmetik; magnetic resonance imaging
[MRI] scanner; masker oksigen untuk keperluan medis; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker
pernapasan untuk tujuan medis; masker wajah untuk tujuan sanitasi; mitt pijat; monitor denyut jantung; monitor oksigen untuk
keperluan medis; monitor tekanan darah; nebulizers untuk terapi pernafasan; nebulizers untuk tujuan medis; pemanasan
bantal, listrik, untuk keperluan medis; penguji mata; peralatan kedokteran gigi; peralatan medis untuk deteksi, diagnosis, dan
penyaringan penyakit; peralatan olahraga untuk tujuan rehabilitatif medis; peralatan untuk diagnosis klinis; perangkat kosmetik
untuk perawatan mengencangkan wajah dengan microcurrents; perangkat mikro-tusuk jarum kosmetik; perban elastis; perban
ortopedi; perban pendukung; perban plester untuk tujuan ortopedi; perekam denyut jantung; pijat aparat estetika; pijat kursi
dengan built-in pijat aparat; pijat tongkat; pispot untuk pasien yang terbaring sakit; portabel perangkat kemih plastik yang
memungkinkan perempuan untuk berdiri saat buang air kecil; probe jantung; ruang oksigen hiperbarik untuk tujuan medis;
sabuk perut; sandal ortopedi; sarung tangan bedah; sepatu ortopedi; tabel pemeriksaan untuk keperluan rumah sakit;
termometer inframerah untuk tujuan medis; termometer untuk tujuan medis; tubing medis; usungan ambulans; vaporizers
untuk tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 10:44:59
540   EtiketDID2022016915

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Metro Permata I Blok J-3 / 4, RT. 008 RW. 011, Karang Mulya, Karang Tengah,  Kota
Tangerang. , Kota Tangerang, Banten

Andy Hariyanto Simowibowo

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 :

: FISHING PARTNER TEMPUR BEST FISHING FORMULA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Fishing Partner: Mitra Memancing, Tempur: Berlaga, Best Fishing Formula: Formula memancing
terbaik.
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591 Uraian Warna : merah, putih, orange, biru, dan hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat-alat pelindung dalam olah raga; Kantong jaring; Koper yang diadaptasi untuk peralatan pancing; Kotak memancing

[peralatan memancing]; Pengapung untuk memancing; Senar untuk memancing; Tas untuk untuk memancing; alat untuk
memancing; aroma umpan untuk berburu; aroma umpan untuk memancing; bangku olahraga; colokan pancing; diskus [artikel
olahraga]; grip untuk raket bulutangkis; gulungan untuk memancing; jala ikan genggam; joran pancing dan perlatan pancing;
keranjang ikan; kotak untuk umpan pancing; mainan kayu; mata kail pancing; penarik ikan; peralatan bermain di luar ruangan;
permainan dan alat-alat permainan; sarung tangan untuk memancing berupa sarung tangan pelindung kawat; sarung tangan
untuk memancing berupa sarung tangan pelindung yang diperkuat; sensor gigitan [memancing]; tas umpan untuk memegang
umpan hidup; tas yang disesuaikan untuk alat-alat memancing; umpan memancing buatan; umpan untuk memancing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 10:49:38
540   EtiketDID2022016916

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KRANGGAN NO. 26 RT.001 RW.001, Kota Surabaya, Jawa Timur
CHONDRO UTOMO TEDJOSUKMONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: N Bold
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Sebuah Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam : Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter,

terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Rokok yang mengandung bahan pengganti
tembakau; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cerutu dan kotak rokok, bukan dari logam mulia; filter untuk rokok; kertas linting
rokok; kertas rokok; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; merokok tembakau; pemantik rokok
elektronik; rokok; rokok bebas tembakau, selain untuk keperluan medis; rokok elektronik; rokok mentol; rokok-rokok elektronik
sebagai pengganti rokok-rokok tradisional; tembakau rokok; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 10:53:56
540   EtiketDID2022016917

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Link. Priuk RT 004 RW 003, Cilegon, Kota Cilegon, Banten
Ilham

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Exportir
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Exportir artinya yang pengekspor
591 Uraian Warna : Coklat, Hitam, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Jaket Jeans; Pakaian Pria Jeans; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian wanita jeans; Rok Jeans; celana

jeans untuk 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 10:54:02
540   EtiketDID2022016918

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN. KEPUHREJO RT. 004 RW. 001 DESA KEPUHREJO KECAMATAN
NGANTRU KABUPATEN TULUNGAGUNG
, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 66252

NENENG INDRAWATI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAMA HARUM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu; Bumbu instan bubuk; Bumbu serba guna; bumbu dan bumbu; tepung bumbu; tepung serbaguna; tepung*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 10:56:49
540   EtiketJID2022016919

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP KEDEP Jl. Raya Naragong KM. 05 RT.002 RW.018, Kel. Tlanjung Udik, Kec.
Gunung Putri, Kota Bogor, Jawa Barat, 16962

PT. BUMI BOGA LAKSMI

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 :

: BUMI BOGA LAKSMI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BUMI BOGA LAKSMI merupakan nama dari badan hukum pemohon yaitu PT. Bumi Boga Laksmi
591 Uraian Warna : Hijau, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===memanggang dan mengolah kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 10:58:15
540   EtiketDID2022016920

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM ASRIKATON INDAH H4-02, RT.011/RW.009, Kabupaten Malang, Jawa
Timur

HARDITA FEBRIYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEGUMI TOKYO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Megumi adalah bahasa jepang yang memiliki makna sesuai bahasa indonesia yaitu Berkah
591 Uraian Warna : COKELAT & EMAS
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; Masker kecantikan untuk tangan; Paket masker untuk keperluan kosmetik; 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; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan
perawatan kulit dan kosmetik; 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 kecantikan (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan
untuk diaplikasikan pada wajah; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma
[pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh 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; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat;
krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan; krim kecantikan untuk
perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim
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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; lilin untuk
keperluan kecantikan; linen untuk penggunaan kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion kecantikan; lotion kulit
dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh; 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 tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; 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 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; paket kecantikan
(beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; 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]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; 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 dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik
tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kecantikan;
sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan rambut tanpa obat
untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik;
sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); susu almond untuk keperluan kosmetik; susu
kecantikan; 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

07/03/2022 11:02:31
540   EtiketJID2022016921

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ANGKE JAYA 8 /1 RT.013 RW.006, KEL. ANGKE, KEC. TAMBORA, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

WILLY JONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANUGERAH SURYA GLODOK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa manajemen waralaba; Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung

(online); Jasa toko; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Layanan toko ritel online; bantuan manajemen bisnis di
bidang waralaba; jaringan bisnis; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa penjualan alat-alat kedokteran; jasa
penjualan obat-obatan; layanan eceran atau grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan
medis; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel yang
disediakan oleh toko obat; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan medis; memberikan bantuan administrasi ke apotek untuk mengelola inventaris obat; pemasaran
online; perencanaan bisnis; supplier; toko online; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 11:05:18
540   EtiketDID2022016922

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pajajaran No. 16, Kel. Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa
Tengah

CV. DWIE JAYA SANTOSO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TK STAR + 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 : ===Alat pengukur, alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur jarak, GPS; Pemancar Global Positioning System

[GPS]; Penerima Global Positioning System [GPS]; Perangkat navigasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat
pelacakan dan lokasi Global Positioning System [GPS]; alat elektronik Global Positioning System [GPS]; alat navigasi satelit,
yaitu, sebuah Global Positioning System (GPS); jam tangan dengan pelacakan Global Positioning System [GPS] dan fungsi
lokasi; pelacak kendaraan gps; peralatan sistem lokasi global (GPS); peralatan sistem penentuan posisi global (GPS);
perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak pelacakan gps; perangkat lunak untuk
sistem navigasi GPS; sistem panduan GPS; sistem penentuan posisi global (perangkat GPS)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 11:15:33
540   EtiketDID2022016923

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Semeru Dusun Gumuk Segawe, Desa Pancakarya, Kec. Ajung, Kabupaten
Jember, Jawa Timur, 68175

PT. HARAPAN BANGUN NUSANTARA

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 :

: SOLCA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Batako; Batu bata ringan; Genteng; Perekat campuran berbahan dasar semen untuk digunakan dalam bangunan dan

pengikat campuran berbahan dasar semen untuk digunakan dalam bangunan; Semen Portland; adukan semen untuk
digunakan dalam bangunan; batu bata; batu bata beton; batu bata tahan api, bukan dari logam; batu bata untuk dinding;
campuran semen; genteng tanah liat; isian semen; kapur; mortar asbes; semen alumina; semen asbes; semen magnesia;
semen mortar; semen penutup nat; semen putih; semen serat; semen silika [semen pozzolan]; semen tahan api; semen terak-
kapur; semen*; tanah liat*; ubin lantai tanah liat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 11:16:58
540   EtiketJID2022016924

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ANGKE JAYA 8 /1 RT.013 RW.006, KEL. ANGKE, KEC. TAMBORA, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

WILLY JONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANUGERAH SURYA GLODOK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Apotek; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Tes diagnostik medis atau uji laboratorium klinis; analisis medis untuk diagnosis

dan perawatan orang; bantuan medis; konsultasi medis dan farmasi; layanan analisis medis untuk diagnosis dan prognosis
kanker; layanan apotek apotek; layanan diagnosis penyakit; layanan dokter gigi; layanan kecantikan; layanan klinik gigi;
layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan nutrisi; layanan pemeriksaan medis; layanan perawatan kecantikan; layanan rawat jalan dan rawat inap;
melakukan pemeriksaan medis; pengujian medis; perawatan kesehatan; perawatan medis; perawatan medis ambulan;
persiapan resep di apotek===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 11:23:01
540   EtiketD102022016925

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Banjarsari RT.02 RW.04 Ds. Tegalbang Kec. Palang, Kabupaten Tuban, Jawa
Timur

Sri Rahmaningsih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bu Maa Banjarsari Product's + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sambal Ikan Teri; Sambal Roa; Sambal baby cumi; Sambal tabur; sambal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 11:25:40
540   EtiketD102022016926

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rungkut Asri Timur 2/29, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60293
May Irianti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MENOEL + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, MERAH, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 11:31:50
540   EtiketDID2022016927

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Keagungan No. 46D, Rt 003 Rw 006, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Pieter Wijaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SBHEALTH SKIN BEAUTY HEALTH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, MERAH DAN MERAH MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman yang mengandung vitamin; Obat-obatan tradisional; Sediaan obat batuk; Serat untuk diet; antioksidan [suplemen

makanan]; obat herbal; obat-obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan
pencernaan; serat makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; sirup obat batuk; suplemen makanan obat
berbasis kolagen; suplemen minuman kolagen; suplemen tambahan dan vitamin; vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 11:33:48
540   EtiketD102022016928

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Siwalankerto Utara 1-A/3, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60236
CH. SRI KADARWATI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INYONG + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH MUDA, PUTIH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===kacang dengan rasa; keripik pisang; keripik singkong; keripik ubi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 11:35:58
540   EtiketDID2022016929

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.RH Didi Sukardi No.84  Rt/Rw: 001/004 Citamiang, Sukabumi, Kota Sukabumi,
Jawa Barat

PAULUS KURNIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Handajani S.E, SH
Viila Tangerang Regency 1 Biok OA 2 No.28 Gebang Raya, Periuk, Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bintang Timbangan + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Balsem untuk keperluan medis; Bedak salicyl untuk gatal-gatal; Jamu; Jamu

berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu memelihara kesehatan; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Jamu
untuk kesehatan; 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 jahe merah yang
mengandung obat; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minyak akar lawang; Minyak
gosok; Obat kumur gigi; Obat pembasmi biang keringat dan gatal-gatal; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Ramuan herbal
tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sediaan-sediaan dari kapur untuk
keperluan farmasi; Sediaan-sediaan topikal yang mengandung obat untuk digunakan manusia untuk membersihkan kulit,
untuk mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit lainnya, untuk luka bakar, gatal, kekeringan, luka dingin,
untuk perawatan dan perlindungan kulit dan bibir; Sediaan-sediaan yang diperkaya dengan vitamin dan mineral untuk
penggunaan oral yang dijual dalam bentuk kantong; air anti-bakteri selain untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-
alkohol); air mineral untuk keperluan medis; akar manis untuk keperluan farmasi; akar obat; akar rhubarb untuk keperluan
farmasi; balsem yang mengandung obat; bunga belerang untuk keperluan farmasi; desinfektan sabun wangi; ekstrak
tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; garam air mineral; garam mineral untuk mandi; jamu tolak angin; jamu
tradisional; jamu untuk membantu melancarkan buang air kecil; jamu-jamuan pelangsing tubuh; jamur untuk tujuan terapeutik
atau medis; kompres; kompres obat; kompres pendingin; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim anti-
gatal [antipruritik]; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman mineral obat; minuman obat;
minuman segar daun kelor (jamu); obat kumur; obat kumur anti rongga obat; obat kumur untuk keperluan medis; obat
pencahar; obat semprot gatal-gatal; obat-obat gosok yang mengandung obat; pembersih antibakteri; pembersih rongga mulut
untuk keperluan medis; pil pelangsing; ramuan jamu; ramuan obat; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk
keperluan pengobatan; sabun antibakteri; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh;
sabun obat untuk wajah; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah obat; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-gatal herbal
untuk hewan peliharaan; shampoo ketombe obat; suplemen diet biji rami; suplemen mineral; tanaman obat dalam bentuk
kering atau diawetkan; teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; tongkat belerang untuk digunakan sebagai
disinfektan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 11:40:01
540   EtiketDID2022016930

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tlogosari Raya II no. 96 RT09 RW03 Kel Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota
Semarang, Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50197

Rani Nur Syamsiddar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOMORA
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan hitam
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.; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis);
Tempat alat tulis menulis [set]; alat tulis menulis; huruf-huruf cetak; perekat untuk alat tulis menulis; pulpen untuk menandai
[alat tulis menulis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 11:43:49
540   EtiketDID2022016931

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAWA BENGKEL RT. 005 RW. 007, KEL. CENGKARENG BARAT, KEC.
CENGKARENG, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

HERNA TIO

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 :

: glowing + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Iistrik untuk menarik dan membunuh serangga; Alat Penyemprot Air Untuk Menyiram Bunga Dan Tumbuhan; Bakul;

Barang pecah belah; Besek; Centong; Diffuser minyak esensial elektrik; Garpu saji dari plastik; Gayung; Gentong; Jepitan
pakaian; Kemoceng; Kepala sikat gigi listrik; Ketel Bukan Listrik; Kuas untuk kosmetik; Langseng; Loyang; Panci anti lengket
(Teflon); Panci bertekanan (otoklaf); Panci presto; Parutan (alat rumah tangga); Pendaringan; Pengki; Penjepit; Penyemprot
untuk penata rambut; Peralatan makan dari keramik; Peralatan masak; Poci; Rak Piring; Sapu Duk (Sapu Ijuk); Sapu lidi;
Sarung tangan untuk memasak; Sedotan Lipat; Sedotan minum dari plastik; Semprotan parfum; Sendok saji dari plastik; Serit
(Sisir Rambut); Sikat Eyeliner; Sikat gigi, peralatan dan perkakas untuk kebersihan dan perawatan gigi, lidah dan gusi; Sikat
perona pipi; Tatakan; Termos air; Tutup gelas; Tutup periuk; Ulekan; Wajan anti lengket; akuarium dalam ruangan; alas piring
dari kulit; alas piring dari plastik bukan pengganti tekstil; alat air untuk membersihkan gigi dan gusi; alat dapur yang
dioperasikan dengan tangan untuk mencacah makanan; alat elektrik untuk membasmi nyamuk dan serangga; alat masak
bukan listrik; alat pemadam lilin, bukan dari logam mulia; alat pemeras tortilla, [peralatan dapur] non-listrik; alat pengepel; alat
pengeruk es; alat penguap yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan rumah tangga; alat penyiram; alat penyiram
untuk menyiram bunga dan tanaman; alu kayu dan mortir; aplikator rias; ayakan untuk keperluan rumah tangga; bahan
polishing untuk membuat mengkilap, kecuali preparasi, kertas dan batu; bak mandi bayi; bak mandi plastik untuk anak-anak;
bak pembilasan; bakeware; baki kertas, untuk keperluan rumah tangga; baki untuk keperluan rumah tangga; barang pecah
belah dari tanah; barang-barang keperluan kamar mandi; barang-barang mandi shower; baskom [wadah]; baskom cuci
[mangkok, bukan bagian dari instalasi sanitasi]; benang gigi obat; blender, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; blok
pisau; bola cermin; bola cucian [peralatan rumah tangga]; botol; botol air stainless steel yang dapat digunakan kembali; botol
parfum; botol pendingin; botol semprot; botol-botol plastik; cangkir buah; cangkir kertas; cangkir kue muffin; cangkir pelatihan
untuk bayi dan anak-anak; cangkir sake; cangkir telur; cat kotak ember; celengan logam; celengan, bukan dari logam; ceret
teh, non-listrik; ceret, non-listrik; cetakan [peralatan dapur]; cetakan puding; cincin serbet; corong; dispenser benang gigi;
dispenser kertas toilet; dispenser pompa untuk keperluan rumah tangga; dispenser sabun; dispenser serbet untuk keperluan
rumah tangga; dispenser untuk sabun cair untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk tisu wajah; ember cat; ember pel;
ember plastik; ember sampah; figur model [ornamen] terbuat dari kaca; gagang sapu; gantungan baju pengeringan; garpu
ukiran; gelas [wadah]; gelas dan mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; gelas dicat; gelas kaca; gelas kertas; gelas minum
yang dapat diisi ulang dengan charger ponsel bawaan; gelas sikat gigi; guci*; injector untuk keperluan kuliner; jarum suntik
untuk keperluan kuliner; juicer jeruk; kaca untuk jendela kendaraan [produk setengah jadi]; kain pel; kain pembersih [lap]; kain
pemoles; kain penutup peralatan rumah tangga dan dapur; kain setrika; kain untuk membersihkan botol bayi; kaleng susu;
kancing kait; kandang untuk mengumpulkan serangga; karpet garu; kendi krim; keranjang belanja anyaman untuk keperluan
rumah tangga; keranjang belanja untuk keperluan rumah tangga; keranjang kawat untuk memanggang; keranjang sampah;
kerudung akuarium; kontainer rumah tangga; kotak jendela; kotak kue plastik untuk keperluan rumah tangga; kotak makan
siang; kotak permen; kotak sabun; kotak tisu; kotak uang dari logam; kotak uang, bukan dari logam mulia; kuali; kuas *; kuas
bibir; kuas, kecuali kuas cat; kudeta [mangkuk]; lap bulu; lengan pengupas bawang putih non-listrik; mangkuk [baskom];
mangkuk buah dari kaca; mangkuk dangkal; mangkuk dari logam mulia; mangkuk keramik; mangkuk plastik; mangkuk saji;
mangkuk sekali pakai; mangkuk sup; mangkuk, bukan dari logam mulia; mesin mie, dioperasikan dengan tangan; mesin
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pemotong daging, untuk keperluan rumah tangga, non-listrik; mixer dapur, non-listrik; model [ornamen] terbuat dari keramik;
mortir kayu untuk penggunaan dapur; mosaik kaca dan ubin keramik, bukan untuk bangunan; mug; mug dari logam mulia;
mug minum pintar; mug yang dapat digunakan kembali; mug, bukan dari logam mulia; nampan makan; nampan untuk
digunakan dalam polishing kuku; nozel untuk kaleng penyiraman; ornamen kristal; panci bergagang; panci muffin; panci
panggang; panci penggorengan; panci wajan; papan nama dari porselen; papan setrika; parut untuk penggunaan dapur;
pemanas untuk botol susu, bukan listrik; pembuka botol; pembuka botol, listrik dan non-listrik; pemegang gelas sikat gigi;
pemegang jagung; pemegang sedotan; pemegang serbet, bukan dari logam mulia; pemegang tusuk gigi, bukan dari logam
mulia; pemegang untuk kantong plastik, untuk keperluan rumah tangga; pemegang untuk setrika rumah tangga; pemegang
untuk talenan; pemeras buah, non-listrik; pemeras jus, non-listrik; pemeras pel; pemisah telur, non-listrik, untuk keperluan
rumah tangga; pemotong cookie [biskuit]; penanak nasi untuk digunakan dalam oven microwave; pencakar panci dan wajan;
pencapit makanan; pendingin [ember es]; pengaduk koktail; penggiling kopi, dioperasikan dengan tangan; penggiling kopi,
non-listrik; penggiling, [peralatan dapur] yang dioperasikan dengan tangan; penggulung sushi; penghancur, non-listrik, untuk
keperluan rumah tangga; pengisi daya [alat makan]; pengocok telur, non-listrik; pengumpan burung; penjepit sayur; penutup
kotak tisu; penutup makanan; penutup makanan silikon dapat digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir;
penyanggah handuk pada kamar mandi; penyaring kopi, bukan dari kertas, menjadi bagian dari pembuat kopi non-listrik;
peralatan dan wadah untuk keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan makan; peralatan makan, selain pisau, garpu, dan
sendok; peralatan oven; peralatan untuk barbekyu, yaitu, garpu, penjepit, pemutar; peralatan untuk menghilangkan make-up,
non-listrik; perangkap tikus; piala; piring; piring kertas; piring meja; piring memanggang; piring untuk hidangan; pispot; pot; pot
moka, non-listrik; puff bedak; rak bumbu; rak handuk [perlengkapan kamar mandi]; rak mandi plastik [caddies]; rak pendingin
untuk barang yang dipanggang; rak pengeringan piring; rak pengeringan untuk binatu; rak roti panggang; raket nyamuk; rel
dan cincin handuk; sapu dalam ruangan; sapu keras; saringan untuk keperluan rumah tangga; saringan untuk penggunaan
dapur; sarung tangan oven; sedotan kertas; sedotan untuk minum; sendok es; sendok es krim; sendok gula untuk keperluan
rumah tangga; sendok kayu [peralatan dapur]; sendok pencampur [peralatan dapur]; sendok saji; sendok saji sekali pakai;
sendok sepatu; sendok untuk keperluan rumah tangga; set mug; set panci masak; sikat alis; sikat aplikasi warna rambut; sikat
bak mandi; sikat botol; sikat bulu mata, sisir dan pemisah; sikat cukur; sikat gigi untuk bayi; sikat gigi, listrik atau non-listrik;
sikat jamur; sikat kawat, kecuali bagian mesin; sikat kuku; sikat mandi; sikat pakaian; sikat rambut; sikat rambut yang
dipanaskan dengan listrik; sikat sayur; sikat sepatu; sikat toilet; sikat untuk lantai parket; sikat untuk meja biliar; sikat untuk
membersihkan untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk mengolesi daging; sikat wallpaper; singkatan mandi bayi portabel;
sisir bulu mata; sisir dan spons; sisir kumis; sisir non-listrik; sisir rambut; sisir rambut, listrik; souvenir datar; spatula untuk
penggunaan dapur; spons make-up; spons tubuh; stoples kaca [carboys]; sumpit; talenan dari balok kayu [peralatan]; talenan
dari kayu; tangki air untuk ikan hidup [indoor aquaria]; taplak meja dari bambu; taplak meja, bukan dari kertas atau tekstil;
tatakan untuk memanggang; teko; teko besar; teko non-listrik; tembikar; tempat bedak dijual kosong; tempat lilin lilin; tempat
mandi bayi, dapat dipindah; tempat roti; tempat sabun; tempat tissue; tempat tusuk gigi; termos dari logam mulia; termos nasi;
tongkat aplikator untuk merias wajah; toples penyimpanan makanan; toples plastik untuk keperluan rumah tangga; tumbuk
sayuran; tusuk gigi; tusuk sate memasak; tutup penggorengan; tutup plastik untuk pot tanaman; tutup silikon yang dapat
digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir; vas bunga; wadah bedak padat; wadah berisolasi panas untuk
keperluan rumah tangga; wadah kompos untuk keperluan rumah tangga; wadah makanan dari bahan organik (pelepah
pinang); wadah minuman; wadah penyimpanan untuk rumah tangga dari plastik; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga;
wadah plastik untuk penggunaan dapur; wadah rumah tangga yang bisa dikunci, bukan dari logam, untuk makanan; wadah
sikat gigi; wajan; wajan non-listrik; wastafel; wol baja; wol kawat baja===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 11:45:37
540   EtiketDID2022016932

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dukuh Gontor II, Rt 002 Rw 002, Kel. Gontor, Kec. Mlarak, Kabupaten Ponorogo,
Jawa Timur

Wahyu Dwi Diantoro Putro

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOLDENFRESH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : 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 dan bahan lain untuk keperluan binatu; 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

07/03/2022 11:45:37
540   EtiketD102022016932

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bukir RT.02 RW.01 Kel. Bukir Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur
Khotitik Watiningsih
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALMORTAZA+ LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Kuning, Orange, Hijau, Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah,

minuman energi dan minuman olahraga; sirup rempah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 11:49:04
540   EtiketJID2022016933

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Atria @ Sudirman Lantai 16, Jl. Jendral Sudirman No.Kav.33A, RT.3/RW.2 Karet
Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta

PT DUIT INVESTECH INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Duit Investech
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa investasi keuangan dan investasi modal; Jasa perbankan; Layanan pertukaran dan  perdagangan  cryptocurrency;

jasa investasi; jasa investasi keuangan; jasa investasi modal; jasa keuangan; jasa keuangan, yaitu, menyediakan pertukaran
keuangan untuk perdagangan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa pembayaran secara online; jasa perbankan
yang disediakan melalui telepon genggam/seluler; jasa transaksi keuangan online; jasa transaksi keuangan, yaitu, penyediaan
transaksi komersial yang aman dan pilihan pembayaran; jasa-jasa perbankan dan keuangan secara online; jasa/layanan
transaksi keuangan; jasa pengelolaan keuangan di bidang dana investasi aset digital; layanan investasi cryptocurrency;
layanan pemrosesan pembayaran; layanan perbankan elektronik; layanan perbankan mobile dan investasi;
manajemen/pengelolaan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan layanan
pemrosesan token utilitas untuk orang lain; transfer pembayaran untuk pihak lain melalui internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 11:51:12
540   EtiketDID2022016934

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL, KAPT M JAMIL LUBIS NO.90 RT000 RW000 KEL. BANDAR SELAMAT,
KEC.MEDAN TEMBUNG. KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA, Banten, 15810

MHD DAFFA MAULANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CUCUT77 + LOGO IKAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemotong (pisau); Dodos; Penggali parit (alat tangan); Sabit gagang panjang; alat-alat pertanian yang dioperasikan

dengan tangan; arit; cangkul [perkakas tangan]; galah berkait / gancu; garpu penggali [garpu sekop]; garpu pertanian [alat-alat
tangan]; garu jebakan pasir; kampak; parang; pisau *; pisau parit Bank [alat-alat tangan]; sabit; sekop [tangan alat]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 11:51:14
540   EtiketDID2022016935
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SUTISNA SENJAYA NO. 9 A
TASIKMALAYA
, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat

RIZKI BANYUSAPUTRA

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 :

: KIMOOCHI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : -
591 Uraian Warna : Hitam dan kuning emas
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi susu; Makanan penutup berbahan dasar susu; Susu jahe; Susu kedelai; Susu protein; minuman berbahan

dasar susu; minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat,
coklat atau teh; susu; susu almon; susu almon dengan rasa dan tanpa rasa; susu sapi; susu segar; susu skim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 11:51:29
540   EtiketJID2022016936

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Infiniti Office, MTH Square Ground Floor A4/A, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav.10
Jakarta Timur 13330, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13330

PT. Pemuda Milyarder Nusantara

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 :

: ERA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan merek
591 Uraian Warna : Hitam; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Bar yang menyediakan kudapan; Restoran; kafe; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 11:53:09
540   EtiketD102022016937

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kertajaya Indah Timur X/20 RT 004 RW 010, Kota Surabaya, Jawa Timur
Anissa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KA CO Kuliner Pilihan Anda + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi bubuk; bumbu masak; sambal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 11:53:44
540   EtiketDID2022016939

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartemen Teluk Intan Tower Sapphire Lt. 2 No. BM/BN, RT/RW 012/013, Kelurahan
Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta

Hendra
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nadya Prita G. Djajadiningrat  S.H., M.Hum
Harvespat Intellectual Property Services  ruko Griya cinere Jalan limo Raya Blok 49
No. 38 Depok

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Weilai
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PENGUKUR VOLTASE; ALAT PEREDUP LAMPU; Alat ukur berbentuk siku atau kotak untuk mengukur; CD, DVD,

dan media perekaman digital lainnya; Catu daya AC / DC; Kacamata renang; Layar LED; Layar OLED; Layar QLED;
METERAN ROLL; MULTI TESTER LISTRIK; Power Meter digital; TESPEN; Tampilan OLED; Timbangan; adapter jaringan
komputer; adaptor telepon; aki mobil; alarm asap; alas mouse; alat dan instrumen pensinyalan; alat kemudi, otomatis, untuk
kendaraan; alat pendeteksi dan penguji kebocoran; alat pengolah data; alat perekam dan reproduksi suara; alat ukur radiasi;
alat ukur tinggi badan; bantalan lutut untuk pekerja; baterai; baterai penyimpanan listrik; baterai yang dapat diisi ulang; bel
elektronik; bingkai kacamata berlensa; casing untuk ponsel pintar; charger mobil untuk perangkat yang digunakan untuk
memanaskan tembakau; chip komputer; colokan listrik; daun jendela untuk kamera; dudukan disesuaikan untuk laptop;
dudukan ponsel untuk kendaraan; handset telekomunikasi seluler; hard disk untuk komputer; headphone; headset; headset
handsfree untuk telepon seluler; helm; jam tangan pintar; jam waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik jari; kabel
charger; kabel fleksibel; kabel komputer; kabel listrik; kabel micro USB; kabel mikrofon; kabel relay radio; kabel untuk sistem
transmisi sinyal listrik dan optik; kacamata pembesar [optik]; kacamata pintar; kamera digital; kamera helm; kamera
inframerah; kartu [RAM] memori akses acak; kartu microchip; kasing untuk komputer tablet; kasing untuk laptop; keyboard
komputer; keyboard komputer multifungsi; keyboard untuk smartphone; keypad komputer; keypad untuk alarm keamanan; kit
hands-free untuk ponsel; komputer; kotak baterai; kunci elektronik; kunci, listrik; lampu berkedip [sinyal bercahaya]; lampu
mikroskop; lampu sinyal; layar gambar bergerak; layar komputer; layar kristal cair layar besar [LCD]; lensa makro untuk
kamera; lensa pembesar; lensa untuk kamera video; lensa untuk mikroskop; magnet; masker pelindung; meter kecepatan;
meter pemanas; meter untuk mengukur arus; meter untuk mengukur tegangan listrik; mikrofon; mikrofon handsfree untuk
ponsel; mikroskop; mikroskop stereo stereo; mikroskop untuk operasi; modem; monitor [LED] pemancar cahaya; monitor
[perangkat keras komputer]; monitor komputer; motherboard; motherboard komputer dan motherboard; pakaian pelindung
untuk keselamatan; panel surya untuk produksi listrik; papan sirkuit listrik; pelampung; pelat saklar listrik; peluit anjing;
pemancar dan penerima radio; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio; pemegang hands-free untuk telepon seluler;
pencari jangkauan; pengisi daya baterai bertenaga surya; pengisi daya listrik; penguji baterai; pengukur data; peralatan
penerima dan pemancar radio; peralatan radiologis untuk keperluan industri; perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak pengoperasian
komputer; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel;
perangkat lunak simulasi untuk digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat
telekomunikasi seluler; perisai samping untuk kacamata; ponsel [perangkat telekomunikasi]; ponsel pintar; printer (mesin
cetak); printer laser warna; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk perdagangan efek elektronik; proyektor
home theater; radio; radio menggabungkan jam; radio seluler; rak pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras komputer;
rekaman video dan kaset; sakelar lampu; sarung  untuk laptop; scanner [peralatan pemrosesan data]; scanner genggam;
sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan kebakaran; silikon telepon seluler; smartwatches menggabungkan fungsi
telekomunikasi; soket listrik; speaker untuk komputer; stylus kapasitif untuk perangkat layar sentuh; tali kamera; tampilan
layar; tas komputer; telepon radio; televisi; timbangan Dapur; timbangan gantung untuk menimbang ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 11:56:38
540   EtiketDID2022016940

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Jend. Gatot Subroto No. 517 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40284
PT PINDAD (PERSERO)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MORINO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kendaraan UTV (utility task vehicles); Kendaraan roda empat; ban mobil; ban untuk mobil penumpang; gril mobil; kaca

spion samping untuk mobil; kendaraan; kendaraan bermotor; kendaraan bermotor militer untuk pengangkutan senjata;
kendaraan darat; kendaraan elektrik; kendaraan komersial; kendaraan lapis baja; kendaraan listrik ringan; kendaraan listrik
swadaya; kendaraan militer; kendaraan militer untuk transportasi; kendaraan off-road; kendaraan serba guna; kendaraan sipil
lapis baja; tutup roda untuk kendaraan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 11:57:53
540   EtiketD102022016941

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Simokerto Tebasan 11 RT 001 RW 012 , Kota Surabaya, Jawa Timur, 60142
Eko Sulistyo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIRIIUK SNACK + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING, MERAH, ORANGE, HIJAU, PUTIH, HITAM, COKLAT, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tahu; tahu goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 11:57:53
540   EtiketDID2022016941

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Krendang Tengah, RT. 009 RW. 003, Kel. Krendang, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

JONNY THAN

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 :

: BARCODE HIGH PERFOMANCE + Logo/Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning - Hitam - Putih - Merah - Abu Abu - Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===As overan gigi untuk sepeda motor; As persneling untuk kendaraan; As roda  untuk sepeda motor; As shock untuk

kendaraan darat; As swing arm untuk sepeda motor; BODI SEPEDA MOTOR RANGKA SEPEDA; BRAKE HOSE (selang
rem); BRAKE MASTER CYLINDER ASSY (sentral silinder rem); Ban roda kendaraan [ban]; Batang penghubung untuk
kendaraan darat, selain dari bagian motor dan mesin; Bodi plastik dan fiberglass untuk motor, mobil, bus, dan truk; Bodi
sepeda motor; CALIPER KIT; CLUCTH MASTER ASSY (sentral kopling atas); CLUTCH BOOSTER (booster kopling);
CLUTCH HOSE (selang kopling); CLUTCH OPERATING ASSY (sentral kopling bawah); CUP FOR CLUTCH MASTER (Karet
sentral kopling atas); 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); Cranket untuk sepeda motor; Dudukan stang untuk sepeda motor; Kabel gas
untuk sepeda motor; Kabel kilometer untuk sepeda motor; Kampas disc; Kampas kopling untuk kendaraan; Kampas rem
cakram; Kampas rem tromol; Karet peredam getaran pada kendaraan; Karet shockbreaker untuk kendaraan; Keranjang yang
disesuaikan untuk sepeda motor; Kickstands sepeda motor; Klakson sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Komponen
transmisi sepeda yang memungkinkan perpindahan rantai sepeda ke gigi yang lain untuk sepeda (derailleur); Kopling untuk
sepeda motor; Kumpulan sprocket untuk roda sepeda motor; Kunci kontak sepeda motor; Kunci sadel sepeda motor; Mesin
dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; PISTON CALIPER (BAGIAN
DARI REM); PROPORTIONING VALVE (PEMBAGI MINYAK REM ); Pedal rem; Pedal stater sepeda motor; Pegas peredam
kejut untuk kendaraan; Pelat kopling; Pelek roda depan; Pelindung kecelakaan untuk sepeda motor; Penutup kaki motor
skuter; Penyemprot Minyak rantai motor; Per Daun untuk Kendaraan Bermotor; Per untuk kampas rem kendaraan; REPAIR
KIT FOR CLUTCH OPERATING (BAGIAN DARI REM); SEPEDA YANG DILENGKAPI MOTOR KECIL; Sadel untuk sepeda
motor; 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; Stang (bagian dari kendaraan); Stang Jepit; Suspensi peredam kejut untuk
kendaraan bermotor; Tiang rem belakang sepeda motor; Tuas persneling untuk kendaraan; Velg Mobil dan Motor; Velg untuk
roda kendaraan; adaptor dan dudukan penyangga untuk body motor (fairing) depan; alarm anti-pencurian untuk kendaraan;
alarm anti-pencurian untuk kendaraan darat; alarm dan perangkat anti pencurian untuk kendaraan; alarm keamanan untuk
kendaraan; alarm pencegah pencurian kendaraan; bagasi gerobak bermotor; bagian kendaraan untuk mengamankan
komponen kompartemen mesin (shock towers); bagian struktural untuk sepeda motor; bagian-bagian rem; bak kopling
kendaraan; ban; ban dalam; ban dalam untuk ban sepeda motor; ban luar; ban motor; ban pneumatik untuk sepeda motor;
ban untuk kendaraan; ban untuk kendaraan bermotor roda dua; ban untuk motor grader; ban untuk sepeda motor; banci bar
untuk sepeda motor; bantalan (bearings) [kendaraan darat]; bantalan pegangan untuk tangki sepeda motor; batang penggerak
untuk kendaraan darat, selain dari bagian-bagian motor dan mesin; behel jok sepeda motor; behel motor; bermotor dan
komputerisasi golf cart [kendaraan]; bodywork untuk kendaraan bermotor; bracket box motor; casis Speda motor; coachwork
untuk kendaraan bermotor; engkol sepeda motor; fender belakang motor; frame sepeda motor; frame untuk kendaraan
bermotor roda dua; freewheels untuk sepeda motor; gantungan barang untuk motor; gerobak makanan, bermotor; gerobak
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menjadi kendaraan darat bermotor; grip stang untuk sepeda motor; grip tangki untuk sepeda motor; grip tape untuk setang
sepeda motor; handle rem/kopling; hub untuk roda sepeda motor; jari-jari roda sepeda motor; jari-jari roda untuk kendaraan
bermotor roda dua; jaringan bagasi untuk kendaraan bermotor; jok motor; jok untuk kendaraan bermotor; kabel kopling; kabel
kopling untuk sepeda motor; kabel rem untuk sepeda motor; kaki pasak untuk sepeda motor; kaki pedal mencakup untuk
sepeda motor; kaliper; kaliper rem untuk sepeda motor; kampas rem; kampas rem untuk kendaraan; kampas rem untuk
kendaraan darat; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda motor; karet rem (tutup abu); kendaraan air bermotor; kendaraan
bermotor; kendaraan bermotor tanpa pengemudi [otonom]; klakson peringatan untuk kendaraan roda dua; klakson peringatan
untuk sepeda motor; klip diadaptasi untuk memasang suku cadang kendaraan bermotor pada badan mobil; kopling (clutches)
untuk kendaraan; kopling poros atau penyambung poros [kendaraan darat]; kopling poros untuk kendaraan darat; kopling
untuk kendaraan darat; lapisan kopling untuk kendaraan darat; lengan ayun sepeda motor; master rem kit; mendorong rantai
untuk sepeda motor; mengemudi motor untuk kendaraan darat; mesin sepeda motor; motor, elektrik, untuk kendaraan darat;
mudguards sepeda motor; mudguards untuk kendaraan bermotor; mudguards untuk kendaraan bermotor roda dua; pannier
diadaptasi untuk sepeda motor; pannier untuk sepeda motor; pedal rem [bagian sepeda motor]; pedal rem untuk sepeda
motor; pedal sepeda motor; pegas penahan kejut untuk kendaraan bermotor; pelana untuk kendaraan bermotor roda dua;
pelek roda; pelek roda kendaraan; pelek roda untuk kendaraan roda dua; pelek untuk roda sepeda motor; pelindung baju
untuk sepeda motor; pelindung body motor; pelindung matahari dan visor untuk mobil motor; pelindung radiator motor;
pelindung shock bagian depan; pelindung shock depan motor; pengangkut bagasi untuk sepeda motor; penjaga rantai drive
untuk kendaraan bermotor roda dua; penjepit stang; penunjuk arah untuk sepeda motor; penutup as roda motor; penutup ban
untuk kendaraan; penutup kaliper; penutup kaliper rem; penutup lampu motor; penutup radiator motor; penutup sadel untuk
sepeda motor; penutup segitiga shock; penutup sepeda motor [berbentuk]; penutup sistem kopling; peralatan anti selip untuk
roda kendaraan; peredam bantingan suspensi untuk kendaraan; peredam kejut [kendaraan darat]; peredam kejut suspensi
untuk kendaraan; peredam kejut suspensi untuk kendaraan darat; peredam kejut untuk sepeda motor; persneling untuk
kendaraan darat; persneling untuk sepeda motor; pijakan motor(bordes motor); pompa udara untuk ban sepeda motor; pompa
untuk menggembungkan ban sepeda motor; rak bagasi untuk sepeda motor; rantai drive untuk kendaraan roda dua; rantai
kendaraan bermotor; rantai penggerak sepeda motor; rantai penggerak untuk kendaraan roda dua; rantai roller untuk sepeda
motor; rantai sepeda motor; rem; rem [kendaraan darat]; rem cakram untuk sepeda motor; rem sepeda motor; rem tangan;
rem untuk kendaraan bermotor; roda gigi sepeda motor; roda jeruji pelek kendaraan; roda sepeda motor; roda untuk
kendaraan bermotor; sadel sepeda motor; sadel untuk sepeda atau sepeda motor; sarung motor; sarung untuk sepeda
(sepeda motor); segitiga shock motor; selang / kabel kopling; selang / kabel rem; selang rem untuk kendaraan; selat pelindung
untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); selimut dipasang untuk sepeda motor; sepatu gir untuk kendaraan
bermotor; sepeda motor listrik; sepeda motor trail (dirt); sepeda motor untuk motorcross; setang sepeda motor; shock Breker;
sidecars sepeda motor; sistem alarm kendaraan bermotor; sistem peringatan bersuara; stabiliser shock; suspensi peredam
kejut untuk kendaraan darat; tabung peredam kejut suspensi; tabung shock depan; tali pengaman jok untuk mobil motor;
transmisi untuk kendaraan bermotor; tromol sepeda motor; tuas gear shift untuk sepeda motor; tuas rem untuk sepeda motor;
velg jeruji; velg racing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 11:58:08
540   EtiketDID2022016942

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAWA BENGKEL RT. 005 RW. 007, KEL. CENGKARENG BARAT, KEC.
CENGKARENG, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

HERNA TIO

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 :

: glowing + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengebor; Alat pengupas kabel [perkakas tangan]; Alat semprot udara gagang karet dan aluminium; Alat untuk

menumbuk [perkakas tangan]; Batu gerinda; Batu gosok; Batu potong besi (manual); Batu potong keramik (manual); GURDI
TANGAN (GEREK) TUKANG KAYU; Kunci Inggris; Kunci L; Kunci Ring; Kunci Y; Kunci mur [alat tangan]; Kunci pas [perkakas
tangan]; Linggis; MATA BOR; Martil; Mata gerinda diamond; Pacul; Pahat Pengukir; Penggali parit (alat tangan); Penyemprot
yang dioperasikan dengan tangan untuk mengeluarkan bahan pembersih; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan;
Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan; Pisau [perkakas tangan]; Pisau kikis (alat tangan); Pompa air tangan, cangkul,
sekop, gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau,
perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder,
linggis, serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer
dengan tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat
tangan), alat penyemprot hama tanaman (sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan
dengan tangan), penyemprot-penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi
otomatis, alat penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas
tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong,
pisau pemangkas tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas
tanaman pembatas, pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat
pembasmi parasit tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat
tangan), alat pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan
(alat tangan), bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga
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(alat tangan), alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat
tangan), pisau pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa
(tangan), alat pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan),
gunting, obeng, sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat
pencabut tangan berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan),
pencincang sayuran, pisau sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat
tangan).; SENDOK SEMEN; Semprotan untuk penyemprotan insektisida; Sendok besar untuk pengecoran [alat tangan]; Tang
potong; alat Scraping [alat-alat tangan]; alat pertanian, dioperasikan dengan tangan; alat potong berputar [perkakas tangan];
alat-alat tangan dioperasikan untuk tukang kayu; ampelas roda gerinda; batu asah baja; bit kawat gigi; cangkul [perkakas
tangan]; clurit untuk rumput [perkakas tangan]; dongkrak manual; drywall elang [alat-alat tangan]; file [alat]; gala senjata,
tangan-dioperasikan; garpu pertanian [alat-alat tangan]; gerinda tangan (disk grinda); gunting berkebun; gunting kuku; gunting
rambut, listrik; gunting rumput [instrumen tangan]; gunting unggas; gunting*; handsaws; insektisida penyemprot [alat-alat
tangan]; kampak; kape; kawat crimpers [alat-alat tangan]; keran [tangan alat]; ketam linggis (alat tangan); klem [tangan alat];
klem tukang kayu; kotak kunci pas; kulir; kunci pas, tangan dioperasikan; kunci roda; obeng, non-listrik; pahat; palu; palu
[perkakas tangan]; pemangkasan pisau; pemotong kaca; pemotong kawat; pemotong tabung (Alat tangan); penarik kabel (alat
tangan); pencabut paku [perkakas tangan]; penyemprot tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau komersial;
peralatan dan perkakas pertanian yang dioperasikan dengan tangan; peralatan makan (garpu, pisau dan sendok); pisau *;
pisau lipat; pisau pemangkas tanaman; pisau rumput (perkakas tangan); riveters [tangan alat]; roda asah (alat tangan); sekop
[perkakas tangan]; senapan (alat tangan); soket kunci pas; tangan pompa *; tangan seamers [alat-alat tangan]; whetstones
[mengasah batu]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:01:35
540   EtiketJID2022016943

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Pisangan II RT.002/003 Kel. Penggilingan, Kec. Cakung , Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13940

Fajar Artadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sodagar Komputer
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko komputer dan aksesoris; layanan toko grosir menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel

menampilkan komputer yang dapat dikenakan; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:02:06
540   EtiketDID2022016944

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Otista No. 5  Rt/Rw: 001/001 Kebon Jati, Cikole, Sukabumi, Kota Sukabumi, Jawa
Barat

FICKY FAUZY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Handajani S.E, SH
Viila Tangerang Regency 1 Biok OA 2 No.28 Gebang Raya, Periuk, Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TSL Parts
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air Radiator; Cairan atau zat untuk meningkatkan performa mesin bensin; Cairan atau zat untuk meningkatkan performa

mesin diesel; Cairan untuk Penambal Ban; Minyak rem dan kopling; aditif kimia untuk cairan transmisi; aditif kimia untuk oli
motor; air aki; aki zuur (untuk menambah listrik); cairan kimia untuk pembersih karburator; cairan power steering; cairan
transmisi; lem untuk tambal ban; minyak rem; minyak rem hidrolik; oli hidrolik; oli transmisi; perekat gasket mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:02:08
540   EtiketD102022016945

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kebraon Praja Timur I GB/26 RT 006 RW 012 , Kota Surabaya, Jawa Timur, 6022
Nunung Febricho D P
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MNRCH. + LOGO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian ketat yang pas di badan; alas kaki; jaket [pakaian]; kaos kaki; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:02:13
540   EtiketDID2022016946

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SUTISNA SENJAYA NO. 9 A
TASIKMALAYA
, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat

RIZKI BANYUSAPUTRA

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 :

: KIMOOCHI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : -
591 Uraian Warna : Hitam dan kuning emas
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue-kue; es krim; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:06:45
540   EtiketDID2022016947

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rejosari RT.002 RW.015, Gilingan, Banjarsari, Kota Surakarta - Jawa Tengah, Kota
Surakarta, Jawa Tengah, 57134

IWAN SANTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALTA PLAST + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Tas, amplop, kertas, dan kantong polietilen untuk pembungkus (sediaan

pembungkus); bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong belanja dari kertas;
kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas atau plastik; kantong kertas belanja; kantong plastik; kantong plastik PE;
kantong plastik PP; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk
pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah dari kertas atau
plastik; kertas kado; kertas pembungkus makanan; kertas-kertas kemasan; plastik tipis lembaran  untuk pelindung makanan
(wrapping); tas souvenir panji-panji kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:07:18
540   EtiketJ102022016948

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jogoloyo Gg Besar a-24 , Kota Surabaya, Jawa Timur, 60224
Seger
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUSTIC MARKER + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa dekorasi acara hiburan; Jasa dekorasi acara pernikahan; Jasa dekorasi acara ulang tahun; Jasa dekorasi pameran;

Jasa dekorasi untuk foto studio===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:08:19
540   EtiketDID2022016949

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLMOJOPAHIT AG-01 LINGK.GERDU RT/RW:004/010, KEL.SEMPURSARI,
KEC.KALIWATES, KAB.JEMBER, PROPINSI .JAWA TIMUR, Kabupaten Jember,
Jawa Timur, 68133

NOLDI WATUNA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOEDAXONE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, MERAH, PUTIH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Insektisida dan pestisida bukan

untuk penggunaan pertanian; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; pestisida; pestisida
pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah
tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:08:35
540   EtiketDID2022016950

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Komodo Raya No. 298, RT/RW. 001/006, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi
Barat, Kota Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat

Arief Ariyanto

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 :

: MEWANGI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dispenser pengharum ruangan; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Isi ulang untuk dispenser pengharum

ruangan listrik; Parfum, eau de toilette; Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang
disemprotkan; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Pewangi untuk pewangi ruangan; Sediaan Pewangi Ruangan;
deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; kosmetik; minyak parfum; parfum dan cologne; produk wewangian; sediaan
pengharum ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan-sediaan aroma
wangi ruangan; wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian sintetis; wewangian untuk keperluan rumah tangga;
wewangian untuk mobil; wewangian, minyak esensial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:08:48
540   EtiketDID2022016951

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kencanasari Timur 3/E-15 RT/RW 005/006, Kel. Gunungsari, Kec. Dukuh Pakis
, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60224

Calvin Sulayman
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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 :

: SCULPT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Coklat Nude
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===celana dalam; korset [pakaian dalam]; pakaian; pakaian dalam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:10:20
540   EtiketJID2022016952

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Ketapang Indah Blok B1 No. 22, Jl. KH. Zainul Arifin, Krukut, Taman Sari,
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11140

PT RAJA KULINER JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAJA KULINER
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam 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; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Depot
penyediaan makanan dan minuman; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyedia
makanan Kebab; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan
makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan makanan nasi uduk; Jasa
penyediaan minuman; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan
dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran,
termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di
dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe yang
menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai yang
menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman;
Layanan bar minuman anggur; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan menjemput makanan; Layanan
pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan
perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan
restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Layanan yang
menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan
makanan dan minuman tidak beralkohol termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran
dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan layanan
informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Pondok penyediaan
makanan sate; Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat
makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran
daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck);
Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; 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 menyediakan makanan dan minuman; Tempat yang
meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung penyediaan makanan sate; cafe yang menyediakan makanan dan
minuman berbahan dasar kelor; dekorasi makanan; delicatessens [restoran]; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering;
hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa agen perjalanan untuk membuat
reservasi restoran; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan 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 restoran; jasa katering untuk
penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi dibidang
penyediaan makanan dan minuman; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi makanan dan
reservasi hotel; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyediaan
minuman dengan boba; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-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; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan
layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman
oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering
makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan dan minuman;
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keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan minuman; layanan agen untuk pemesanan restoran;
layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat
menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan
minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat
penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak;
layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan bar dan
restoran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bawa pulang makanan dan
minuman; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan hotel dan restoran; layanan hotel, bar
dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi restoran; layanan
informasi restoran dan bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan
restoran; layanan kafetaria dan restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kios
makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan
makanan; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan
minuman yang bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel,
restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan penyediaan
minuman yang bisa dibawa pulang; layanan persiapan makanan; layanan rantai restoran; layanan reservasi dan pemesanan
untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran
Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan
restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan
restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa pulang;
layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria,
kantin & cafe; layanan sommelier untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan
makanan; layanan teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan
dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan yang menawarkan
makanan dan minuman untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan minuman teh; melayani makanan dan minuman;
melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; memasok makanan
untuk konsumsi segera; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman; memberikan informasi tentang layanan
restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan peringkat dan ulasan restoran;
memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan
bar; mengambil layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di bar
susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan
dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan
dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk
para tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan
dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser,
konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan
katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas
pameran dan adil; menyediakan layanan makanan dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak
untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan
minuman; menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro;
menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk
orang tua; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba;
menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di
restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan
minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan
makanan dan minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman
untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman
untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan dan 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 saran dan layanan informasi on-line terkait dengan anggur dan
pasangan makanan; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pemesanan dan penyediaan hotel dan
akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; pengaturan untuk
penyediaan makanan; pengukiran makanan; penyajian makanan dan minuman; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan
informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering
dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi tentang
penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan 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 reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website;
penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan
online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang
menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyewaan air mancur
minuman; penyewaan meja dapur untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan mesin pengeluaran
minuman; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain
mesin penjual otomatis; penyiapan makanan; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan
di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham
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tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera;
persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan
makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain
berdasarkan outsourcing; pusat makanan/jajan; reservasi akomodasi hotel dan makanan; restoran dengan layanan utama
pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang;
restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan
untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan
makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; salad bar [layanan
restoran]; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan
minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:13:35
540   EtiketDID2022016953

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster  Laras Asri Blok A6 Jl. H. Jaiman KP. Bojong Sari RT. 005 RW. 001 Kel.
Jatisari Kec. Jatisari , Kota Bekasi, Jawa Barat, 17426

Denny Budi Setiawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: d’kokimo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Merah, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue-kue; brownies; kasutera [kue bolu Jepang]; kue bolu; kue pai; kue sus; pai; pai apel; pai buah; pai daging; pai

stroberi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:15:06
540   EtiketJID2022016954

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SUTISNA SENJAYA NO. 9 A
TASIKMALAYA
, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat

RIZKI BANYUSAPUTRA

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 :

: KIMOOCHI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : -
591 Uraian Warna : Hitam dan kuning emas
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perdagangan besar (Distributor); Toko kue; jasa penjualan secara online; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba

ada retail secara online; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:15:43
540   EtiketDID2022016955

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perkantoran Hijau Arkadia Tower C Lt. 15, Jalan Letjend. TB. Simatupang, Kav. 88,
Kebagusan - Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12520., Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12520

PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL, TBK.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ratu Santi Ermawati, S.T.
Asiamark  Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FITMEUP dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air Reverse Osmosis; Air berkarbonasi; Air botolan; Air dan

minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral [minuman]; Air mineral; Air mineral alami, selain untuk keperluan medis; Air
mineral dan aerasi; Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); Air minum berhidrogen; Air minum
kesehatan berakali; Air rasa; Bahan dasar jus buah; Bubuk untuk minuman; Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk
keperluan medis); Jus sayuran bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); MINUMAN BERKARBONASI, NON-ALKOHOL;
Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Martebe (jus); Minuman Perasa (essence)
teh dan susu; Minuman almon; Minuman almon dengan rasa; Minuman bebas alkohol; Minuman beraroma Ganoderma
Lucidum Extract bukan untuk penggunaan medis; Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berbahan dasar kacang;
Minuman berbahan dasar kelapa bukan pengganti susu; Minuman berbahan dasar nabati; Minuman berenergi dengan
kandungan kafein; Minuman berenergi mengandung buah campuran berry; Minuman berenergi non-alkohol mengandung
ginseng merah; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu, soda; Minuman bersoda; Minuman bersoda (air dengan kandungan
vitamin); Minuman buah atau sayuran; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus
berbasis buah; Minuman cincau hijau; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman energi 3D dicetak
dalam gelas; Minuman energi cetak 3D-polycapsule; Minuman gandum (smoothie); Minuman hipertonik; Minuman hipotonik;
Minuman instan berbahan dasar kacang; Minuman instan kacang; Minuman isotonik; Minuman jus buah; Minuman jus buah
dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; Minuman kacang hijau; Minuman
kacang kedelai, selain pengganti susu; Minuman malt; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; Minuman non-alkohol
bervitamin (bukan untuk medis); Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan
minuman jus buah.; Minuman olahraga yang diperkaya protein; Minuman rasa buah; Minuman rasa sayuran; Minuman ringan
berkarbonasi; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol; Minuman sari
kacang almond; Minuman sari kedelai; Minuman sari sayuran; Minuman sayur termasuk minuman bernutrisi berbasis sayuran;
Minuman sayuran; Minuman serbat; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah
beri; Minuman soda; Minuman tanpa akohol; Minuman yang tidak mengandung alkohol; Minuman-minuman beraroma dan
bercita rasa; Sari sayur (minuman); Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat minuman; Sediaan untuk membuat minuman;
Sediaan-sediaan untuk membuat minuman; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman
sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah;
Sirup, 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]; ades dan minuman buah; air
[minuman]; air aerasi; air aerasi dengan aroma jus buah-buahan; air berperasa yang dibotolkan; air dalam kemasan; air dari
pegunungan dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air kelapa [minuman]; air mineral; air mineral [minuman]; air
mineral aerasi; air mineral berkarbonasi; air mineral berperisa; air mineral bersoda; air mineral dan air soda dan minuman tidak
beralkohol lainnya; air mineral dari mata air, non obat; air mineral dengan rasa; air minum; air minum dalam kemasan; air
minum dengan kandungan mineral; air minum dengan rasa; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air
minum dengan vitamin; air soda; air soda (berkarbonasi); air soda yang diperkaya vitamin [minuman]; air tonik; air yang
dimurnikan; air yang dimurnikan dengan aroma jus buah-buahan; air yang diperkaya nutrisi; air yang diperkaya vitamin
[minuman]; bahan dasar untuk membuat minuman ringan yang dimaniskan atau diberi rasa; bubuk untuk membuat minuman;
bubuk untuk minuman berbuih; campuran bubuk jeruk dan gula (powdered orange and sugar) untuk membuat minuman;
campuran untuk membuat minuman serbat; cola [minuman ringan]; cordial (minuman tanpa-alkohol); ekstrak buah tanpa-
alkohol; ekstrak buah tanpa-alkohol yang digunakan untuk mempersiapkan minuman; es teh berkarbonasi dan tanpa
karbonasi (minuman non beralkohol); esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk membuat minuman; esens (aroma)
tanpa-alkohol untuk membuat minuman; esensi untuk membuat air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi
untuk membuat minuman; jus buah; jus buah aerasi; jus buah campuran; konsentrat untuk membuat minuman elektrolitik
isotonik non-karbonasi; konsentrat yang digunakan dalam sediaan minuman olahraga; konsentrat yang digunakan dalam
sediaan minuman ringan; kvass [minuman tanpa-alkohol]; lithia water (sejenis air mineral); minuman air perasan buah dan jus
buah; minuman asam laktosa; minuman beraroma; minuman berbahan buah atau sayuran; minuman berbahan dasar almond,
selain sebagai bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan
dasar biji, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar biji-bijian, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar buah;
minuman berbahan dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar kacang;
minuman berbahan dasar kacang mete [bukan sebagai minuman pengganti]; minuman berbahan dasar kacang polong [bukan
sebagai bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar kedelai,
selain sebagai bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar kelapa; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol;
minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu; minuman berbahan dasar rumput laut; minuman
berbahan dasar sayuran; minuman berbahan dasar sereal bukan sebagai pengganti susu; minuman berbahan dasar wijen,
selain pengganti susu; minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga; minuman berenergi; minuman
berkarbonasi rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman berprotein; minuman buah; minuman buah beku;
minuman buah dan jus buah; minuman buah, tanpa alkohol; minuman cincau; minuman cola; minuman dan sediaan kadar
rendah kalori non-alkohol di kelas ini untuk membuat minuman tersebut; minuman dan sediaan non-alkohol untuk membuat
minuman tersebut; minuman dari kacang polong/ercis; minuman dari rumput laut; minuman dengan cita rasa tidak
mengandung alkohol, tidak mengandung soda; minuman dengan penambah aroma; minuman ekstrak kacang; minuman
ekstrak sayuran; minuman elektrolit dalam sifat minuman isotonik tanpa-karbonasi; minuman elektrolit isotonik tanpa-
karbonasi; minuman energi; minuman energi bebas gula; minuman energi instan yang tertanam dalam cangkir cetak 3D-
polycapsule; minuman es agar-agar buah; minuman hipotonik dan hipertonik (untuk penggunan dan/atau sebagai persyaratan
yang dibutuhkan oleh para atlit); minuman isotonik; minuman jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman
jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu;
minuman jus lidah buaya; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat; minuman kacang hazelnut; minuman labu
putih; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman malt non-alkohol; minuman mengandung ion dan minuman pengembang
otot; minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa tambahan; minuman nabati; minuman nata de coco; minuman non-alkohol
berbahan dasar biji-bijian; minuman non-obat mengandung nutrisi dan vitamin tambahan (bukan untuk keperluan
pengobatan); minuman olahraga; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman olahraga yang diperkaya protein;
minuman olahraga yang mengandung elektrolit; minuman pemulihan; minuman penambah nafsu makan, tanpa-alkohol;
minuman protein untuk digunakan sebagai pengisi makanan dan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan;
minuman rasa berkarbonasi; minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman
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ringan beraroma kopi; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan dengan aroma teh;
minuman ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori; minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman sarang burung walet;
minuman sari kacang; minuman sereal instan; minuman sirup buah dengan air; minuman squash buah; minuman tanpa
alkohol; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan aroma cokelat; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi;
minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng putih; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe; minuman
tanpa-alkohol dengan kandungan jus sayuran; minuman tanpa-alkohol yang aroma teh; minuman tanpa-alkohol yang
diperkaya dengan vitamin; minuman tanpa-alkohol yang terbuat dari rumput laut; minuman tanpa-alkohol, selain pengganti
susu; minuman tidak beralkohol dengan kadar kalori rendah, minuman tidak beralkohol; minuman tidak beralkohol yang
diperkaya dengan vitamin; minuman whey; minuman yang diperkaya dengan protein; minuman yang diperkaya nutrisi;
minuman yang diperkaya protein nabati; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; minuman, yaitu, air
minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman
penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; ramune [Minuman bersoda Jepang]; sari buah tanpa alkohol; sarsaparilla
[minuman tanpa-alkohol]; sediaan untuk membuat air aerasi; sediaan untuk membuat air berkarbonasi; sediaan untuk
membuat minuman tanpa-alkohol; serbat [minuman]; serbuk digunakan dalam sediaan minuman air kelapa; serbuk digunakan
dalam sediaan minuman berbahan dasar buah; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman olahraga; serbuk yang
digunakan dalam sediaan minuman ringan; sirup; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup dan
sediaan lain untuk membuat minuman; sirup malt untuk minuman; sirup untuk limun; sirup untuk membuat air mineral dengan
rasa; sirup untuk membuat limun; sirup untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman berbahan dasar (air daih);
sirup untuk membuat minuman rasa buah; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup untuk membuat minuman tanpa-
alkohol; sirup untuk minuman; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman; smoothie; smoothie (sari sayuran);
smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]; soda pop; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:19:02
540   EtiketJID2022016956

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Putri Dinar Lestari Blok F No. 19 , Desa Tanjungkamuning, Kabupaten Garut,
Jawa Barat, 44151

Muhamad Jimmy

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gudang Plafon Modern
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu, Merah, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===toko bangunan; toko eceran bahan bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:20:26
540   EtiketDID2022016957

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN BENDO RT.26 RW.04 DESA SUKOLILO KECAMATAN JABUNG
KABUPATEN MALANG

, Kota Malang, Jawa Timur

HENDRI CARYONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GLINDO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU TUA, HIJAU MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik; keripik tempe; keripik usus; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik

berbahan dasar kedelai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:21:21
540   EtiketDID2022016958

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Infiniti Office, Belleza BSA 1st Floor Unit 106, Jl. Letjen Soepeno , Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Mahakarya Citra Utama Group
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kompeten
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau laut bergradasi dan oranye bergradasi
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===perangkat lunak komputer (software) untuk media pembelajaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:22:24
540   EtiketDID2022016959

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Soka RT.007/RW.001, Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang,
Banten

PT. GANDA JAYA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YUSICOM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Fitting lampu; Lampu anti kabut kendaraan; Lampu darurat; Lampu gantung plafon; Lampu mobil; Lampu pintar; Lampu

suasana LED; Lampu untuk dekorasi; Lampu untuk penerangan jalan umum; Pemantul cahaya lampu; Penahan kap lampu;
Penerangan LED; Penyebar cahaya (LED); Perlengkapan lampu langit-langit; Perlengkapan pencahayaan LED (light emitting
diode) untuk digunakan dalam tampilan, komersial, industri, perumahan, dan aplikasi pencahayaan aksen arsitektur;
Selongsong lampu; bola lampu LED; bola lampu mobil; bola lampu neon kompak [CFL]; bola lampu untuk sinyal arah untuk
kendaraan; bola lampu, listrik; downlight; halogen bola lampu; kap lampu; lampu belakang mobil; lampu bertenaga surya;
lampu directional untuk sepeda; lampu discharge; lampu elektrik dan peralatan penerangan lainnya; lampu halogen; lampu
helm; lampu inframerah, bukan untuk tujuan medis; lampu keamanan; lampu keamanan untuk penggunaan outdoor; lampu
kendaraan; lampu kepala mobil; lampu kerja; lampu keselamatan LED; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu langit-langit;
lampu meja; lampu neon; lampu penerangan komersial; lampu penunjuk arah untuk mobil; lampu proyeksi LED; lampu rem
untuk kendaraan; lampu sepeda; lampu sorot; lampu sorot atas; lampu studio; lampu surya; lampu surya luar ruangan; lampu
taman; lampu tembak; lampu untuk penggunaan outdoor; panel instrumen lampu sepeda motor; pemegang kap lampu;
perlengkapan lampu; reflektor lampu; steker lampu listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:24:29
540   EtiketJID2022016960

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. WOLTER MONGINSIDI NO. 88 H, RT. 002/RW. 004, KEL. PETOGOGAN, KEC.
KEBAYORAN BARU, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12170

GUNAWAN ENDANG SURYA

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 :

: SURYA & SONS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SURYA & SONS = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pembuatan pakaian; bekerja dari kulit dan bulu; menjahit (pembuatan khusus); pembuatan kustom bungkus produk;

pembuatan kustom pameran dan display; pembuatan kustom produk desain interior; penjahitan; perawatan dan pengolahan
kain; pergantian pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:26:22
540   EtiketDID2022016961

730 Nama Pemohon : ANDREAS RENDY
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Alamat Pemohon : JL. KEAMANAN NO. 59, RT. 001/RW. 007, KEL. KEAGUNGAN, KEC. TAMAN
SARI, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11130

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 :

: JEPUDOL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : JEPUDOL = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar

susu dengan rasa vanila; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau
tidak; Minuman susu terutama terbuat dari 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; minuman berbahan
dasar susu dengan toping : boba, pearl, jelly; minuman segar yaitu minuman berbahan dasar susu  ditambah krim keju dan
gula aren  bakar; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; susu teh, susu sebagai komponen utama===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:27:17
540   EtiketJID2022016962

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PLAZA SUMMARECON BEKASI JL. BULEVAR AHMAD YANI, KAV. K.01, LEVEL 7,
KEL. HARAPANMULYA, KEC. MEDANSATRIA, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17143

PT. TORUAN INDONESIA MAKMUR

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 :

: DELIXIOUS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : DELIXIOUS = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Coklat, Oranye muda
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan

layanan bar makanan ringan; Kafetaria; Kantin; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Restoran; jasa katering;
jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:29:43
540   EtiketJID2022016963

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. RM. Said No. 104 A RT.001 RW.002. Kelurahan Punggawan, Kecamatan
Banjarsari, Kota
Surakarta - Jawa Tengah, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57132

ANDIAWATI SUWITO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PROSPERIA + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Coklat
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;

Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan kafe; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Pemesanan
dan penyewaan ruang rapat (meeting); Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang
menghidangkan kudapan; kafe; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering makanan dan minuman; layanan bar kopi dan
kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan restoran yang
bisa dibawa pulang; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; menyediakan
makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di restoran; penyediaan makanan dibawa
pulang dan cepat saji===

Halaman 100 dari 374



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:31:38
540   EtiketDID2022016964

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM BANJARARUM ASRI N-16 RT.002 RW.011 DESA BANJARARUM
KECAMATAN SINGOSARI MALANG KABUPATEN MALANG
, Kabupaten Malang, Jawa Timur

EMILIANA HERMIN SUSANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ELGAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : COKLAT TUA, CREAM, KUNING,
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu pecel; sambal; sambel; sambel pecel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:39:12
540   EtiketDID2022016965

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. HASANUDIN BLOK Q15 RT.14 RW.04 DESA JERU KECAMATAN TUMPANG
KABUPATEN MALANG
, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65156

KUSWANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEARTANTI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue Bolu Kukus; kue bolu; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:43:19
540   EtiketDID2022016966

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa Gading Indah Blok N No. 32 RT 003 RW 014, Kelurahan Kelapa Gading Barat,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta 14240, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

Michella, Joey Pattinasarany

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 :

: CLOUD SUNSCREEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Tabir surya yang disemprot; busa kosmetik yang mengandung tabir

surya; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion
tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; pelindung terhadap
sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; sediaan tabir surya;
sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tabir surya; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan
air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan
pada kulit===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:47:03
540   EtiketDID2022016967

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. INDRAKILO UTARA GANG MELATI NO.70 RT.03 RW.12 DESA KALIREJO
KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG
, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65216

R. A. ANINDITA IKA RUSMALIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAMAPAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : COKLAT TUA, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===rengginang; rengginang dari tulang ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 12:50:09
540   EtiketJID2022016968

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Setrasari III No. 15-A, RT 005/ RW 002, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan
Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, 40152

Benny Rizal Gautama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Febri Hendarjat S.H., M.Hum.
Jalan Anggrek Boulevard Blok K6, Komplek Surapati Core, Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOUNDARY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Boundary merupakan sebuah Batas, Perbatasan, Garis Batas
591 Uraian Warna : Hijau lumut dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan minuman; Jasa

restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan
bar makanan ringan; Kafe kopi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kopi (
Kafe ); Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database
komputer atau dari internet; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Rumah Makan yang menyediakan seafood,
sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat
penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; jasa kafe; 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; katering makanan dan minuman oleh toko roti; layanan bar kopi dan kedai kopi
(penyediaan makanan dan minuman); layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan
restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan bar teh; melayani
makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan
makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di restoran;
menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan
keramahtamahan; penyajian makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman; restoran dengan layanan utama
pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; rumah makan; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:40:57
540   EtiketDID2022017029

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tegalsuruh, RT. 001 RW. 002, Kel. Tegalsuruh, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan, Jawa
Tengah, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah

AHMAD SUKRON AZIZ

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : GREATSTUNE
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana; Celana jeans; Pakaian Pria; celana kasual; jaket [pakaian]; kaos; pakaian wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:40:57
540   EtiketD102022017029

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lingk Randegan RT.02 RW.01 Kel. Kedundung Kec. Magersari, Kota Mojokerto,
Jawa Timur

Indra Ambarwati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Chaqqi + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik buah-buahan; Keripik talas; keripik; keripik kentang; keripik pisang; keripik singkong; keripik tempe; keripik ubi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:41:12
540   EtiketDID2022017030

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DOREMI + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, kuning, merah muda, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minyak bayi; Sabun; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan

pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; air lavender; antiperspiran
[perlengkapan mandi]; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bedak bayi; bedak talek; garam mandi, bukan untuk
keperluan medis; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; krim kosmetik; krim tubuh; losion rambut; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; minyak atsiri citron; minyak esensial; minyak tubuh; minyak untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; pembersih rumah tangga;
pembersih tangan; sabun antiperspirant; sabun cair; sabun deodoran; sampo; sampo untuk bayi; sediaan kosmetik untuk
mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi, bukan untuk
keperluan medis; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersih pribadi untuk
wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah
dan tubuh; susu pembersih untuk keperluan toilet; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu yang diresapi
dengan losion kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:42:25
540   EtiketDID2022017031

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TSS NO. 16 B, RT. 001/RW. 006 KEL. DURI SELATAN, KEC. TAMBORA, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

RIKA ROVITA SUTARLIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : ELWOO APPAREL + LOGO WOO
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kantong; Ransel; Tas besar berbentuk silinder; Tas-tas; tas belanja; tas bepergian; tas besar yang digunakan untuk

membawa sejumlah barang; tas pundak; tas tangan; tas untuk membawa barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:42:25
540   EtiketD102022017031

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Keputih Tegal Timur No. 95 RT.05 RW.02 Kel. Keputih Kec. Sukolilo , Kota
Surabaya, Jawa Timur

Melani Indrawati Ongkodjojo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HEVOBERT + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan kacang; kacang garing; kacang mete yang diolah; kacang oven; kacang panggang; kacang pilus; kacang, diolah;

pulses (kacang-kacangan), diolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:45:24
540   EtiketJID2022017032

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Kantor Persatuan Insinyur Indonesia, Lantai 2, Jl. Halimun, Raya No. 39,
Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. HYPEFAST KARYA NUSANTARA, PT. BERSAMA ADI PRAKARSA

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 :

: noore
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; DEPARTMENT STORE; Distributor; Jasa eceran hypermarket; Jasa grosir online; Jasa pengadaan

barang untuk orang lain; Jasa periklanan online; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam
barang konsumen; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup
kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Layanan agen
ekspor-impor pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan ritel
toko serba ada online; Layanan toko ritel online; PASAR SWALAYAN; Penjualan pakaian,; Promosi secara online pada
jaringan komputer; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko pakaian ritel; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual pakaian;
jasa agen periklanan radio; jasa agen periklanan televisi; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakaian; jasa
periklanan; jasa periklanan video; jasa promosi dan pemasaran secara online; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian;
layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk pakaian; layanan
ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh department store; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian;
layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian; menyediakan jasa
pemesanan secara online melalui komputer; minimarket; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual;
promosi secara daring (online); supermarket; toko online; toko ritel online dalam bidang pakaian; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:48:08
540   EtiketDID2022017033

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sri Rejeki Dalam Raya No. 48, RT/RW 010/006, Kel/Desa Gisikdrono, Kec.
Semarang Barat, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah , Kota Semarang, Jawa
Tengah, 50149

DWI PARESTY
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: U GOAT MILK! + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU MUDA; ABU-ABU;
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Busa

(kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik); Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel
pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter
bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah
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 rambut; Kosmetik untuk spa; Krim flek (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif
(kosmetik); Krim pembersih (kosmetik); Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Losion pelembab (kosmetik);
Losion susu untuk membersihkan wajah; 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); Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Ramuan
kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Sediaan kosmetik
perawatan bibir; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan minyak
panas (kosmetik); Sediaan tabir surya kosmetik; Serum Mata (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; Susu untuk perawatan kulit; Tanah liat (kosmetik); Toner cair (Kosmetik);
Toner wajah (kosmetik); basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; bubuk glitter
kosmetik; cat kuku (kosmetik); colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); garam mandi
kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel kosmetik; 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 untuk keperluan kosmetik;
kapur untuk penggunaan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam
bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan
mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; 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; kosmetik yang mengandung vitamin; krim dan lotion kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik
untuk kulit; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim tangan kosmetik; krim
tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; linen untuk penggunaan
kosmetik; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion berjemur kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion perawatan
kulit kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker wajah [kosmetik];
masker wajah kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak penyamakan
[kosmetik]; minyak untuk keperluan kosmetik; mousses [kosmetik]; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna
kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik wajah; patch jerawat kosmetik; pelembab wajah kosmetik;
pelindung matahari (kosmetik); pembersih untuk kuas kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; perekat untuk
keperluan kosmetik; pewarna kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; primer kuku
[kosmetik]; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; rum rum untuk
keperluan kosmetik; sabun kosmetik; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan
kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan
kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata;
sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; serat untuk keperluan kosmetik;
serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); susu kecantikan; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih
wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; tisu kosmetik pra-lembab; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:49:27
540   EtiketDID2022017034

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK DUTA HARAPAN INDAH BLOK KK NOMOR 111, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT PORTO INDONESIA SEJAHTERA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PORTO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Biru Muda, Biru Navy
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kantong untuk penyimpanan sendal selop; Tas pinggang; Tas sepatu untuk perjalanan; dompet; koper; kotak papan tulis;

kulit untuk sepatu; kulit untuk sol sepatu; papan tulis; payung dan payung matahari; payung teras; payung untuk anak-anak;
penutup mulut; penutup payung; ransel; ransel hiking; sepatu kuda, bukan dari logam; tali untuk sepatu roda; tas; tas hiking;
tas jinjing belanjaan; tas tangan; tas untuk membawa sepatu; tongkat payung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:52:38
540   EtiketDID2022017035

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-8-3, Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, 100-0005
Japan

Calbee, 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 :

: Calbee, Karakter huruf Jepang SAPPORO POTATO & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Calbee : nama pemohon.
Karakter huruf Jepang dibaca SAPPORO POTATO : merupakan suatu penamaan.
Lukisan.

591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Merah dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 29, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan (kacang); Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Susu

kedelai; buncis, diolah; hasil produksi susu soya; kacang polong, diolah; kedelai olahan; kentang goreng; kentang yang
dimasak; keripik kedelai; keripik kentang; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik sayuran; keripik ubi; lentil (kacang),
diolah; makanan penutup berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar
kacang; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan dan keripik
berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kedelai; onion rings (olahan dari bawang); produk
makanan dan makanan ringan konsumen yang terbuat dari kentang; ubi jalar, diolah===
===Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kerupuk udang dengan rasa; Makanan ringan
berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar tepung;
Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Muesli; Sediaan sereal;
biskuit-biskuit; coklat; es krim; gula-gula; keripik [produk sereal]; keripik udang; kerupuk; kerupuk nasi; kerupuk udang; kukis
(kue kering); makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makanan ringan berbahan
dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar oat; permen; permen karet kunyah; roti kering croutons; saus salad; sereal bar;
sereal jagung; sereal siap saji; sereal untuk sarapan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:54:21
540   EtiketDID2022017036

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cut Mutia No. 9, Cikini, Menteng, , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
PT AMICALE LIFESTYLE INTERNATIONAL

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 :

: SENGKOELOEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air mineral; air mineral bersoda; air minum dalam kemasan; air soda===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:54:23
540   EtiketDID2022017037

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 :

: TEDDY logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===biskuit-biskuit; cokelat; gula-gula===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:55:53
540   EtiketDID2022017038

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Kantor Persatuan Insinyur Indonesia, Lantai 2, Jl. Halimun, Raya No. 39,
Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. HYPEFAST KARYA NUSANTARA, PT. BERSAMA ADI PRAKARSA

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 :

: noore
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 (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets,

espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Atasan sebagai pakaian; Baju Hangat; Baju Hangat militer; Baju Hangat untuk anak-
anak; Baju Syar'i; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita;
Bandana anak-anak; Bawahan sebagai pakaian; Bedong; Busana Muslim; Celana jeans; Celana pelindung kaki; Daster anak-
anak; Daster menyusui; Daster tidur; Gamis pria; Gaun malam; Gurita (Korset); Hijab; Hijab olahraga; Ikat kepala (pakaian);
Jaket anak-anak; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket tahan dingin; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket-jaket; Jas anak-
anak; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos tanpa lengan;
Kerudung kepala; Kostum Halloween dan kostum topeng; Kostum untuk digunakan dalam industri hiburan; Mantel tahan
dingin; Masker penutup mata untuk tidur; Masker wajah (pakaian); Mukena; Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian];
Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi;
Pakaian dinas seragam; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian karet untuk olahraga
air (wet suits); Pakaian luar; Pakaian muslim; Pakaian untuk olahraga; 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, yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu
kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos
jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan,
atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi
bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah
mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi
renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Rok
Jeans; Rok dalam [pakaian dalam]; Rompi anak-anak; Sarung tangan bayi; alas kaki militer; alas kaki untuk anak-anak; alas
kaki untuk pria dan wanita; alas kaki, bukan untuk olahraga; atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; atasan baju tanpa
lengan; atasan bayi; atasan bersalin; atasan olahraga; atasan untuk anak-anak; atasan untuk pria; atasan untuk wanita; baju
batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju kaos (t-
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shirt); baju memancing; baju militer; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju pelindung; baju rajut; baju renang one-
piece; baju santai; baju setelan; baju tidur empuk untuk bayi; band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian];
bandana; bandana [syal]; bando; bando [pakaian]; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita;
blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk pria;
bodysuits untuk wanita; bra bersalin; bra menyusui; bra olahraga; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana
bersalin; celana berupa kaos kaki (stoking); celana boxer; celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam wanita;
celana formal; celana hujan; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana kaki; celana kasual; celana
kulit; celana olahraga; celana panjang; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana pendek; celana
pendek bayi; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek denim; celana renang; chasubles; chemises
(jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; dalaman jilbab; dasi (pakaian); daster; fedoras; gamis;
gaun; gaun bayi; gaun bersalin; gaun denim; gaun kasmir; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun pesta; gaun rajut;
gaun seremonial untuk wanita; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; hak sepatu; jaket
[pakaian]; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup
kepala; jaket garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket kasmir; jaket lengan panjang; jaket menjadi pakaian; jaket militer; jaket
nelayan; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit; jikatabi [Alas kaki kerja berujung
Jepang]; kaftan batik (pakaian); kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kaos berkerah; kaos
grafis; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian
dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria;
kaos oblong wanita; kaos polo; kaos singlet; kaus kaki olahraga; kaus olahraga; kebaya batik (pakaian); kemeja berkerah;
kemeja formal; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan
pendek; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; koko habaib; kostum
Halloween; kostum Halloween dan topeng yang dijual berhubungan dengannya; kostum rakyat [pakaian]; 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; legging [penghangat kaki]; legging bersalin; legging menjadi
celana panjang; mantel bulu; mantel debu; mantel denim; mantel kulit domba; mantel laboratorium; mantel militer; mantel
olahraga; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; masker tidur; masker wajah musim dingin [pakaian]; overall; pakaian
bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bisnis; pakaian
dalam; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam pria; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk
bayi; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dansa; pakaian denim; pakaian formal;
pakaian hamil; pakaian kasmir; pakaian kerja; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk
anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk wanita; pakaian olahraga muslim; pakaian tidur; pakaian tidur untuk
bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi
(bonnets); piyama bayi; piyama rajut; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk
wanita; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok dalam; rok denim; rok maxi; rok mini; rok pendek; rompi bawah; rompi bulu; rompi
kamuflase; rompi kulit; rompi olahraga; rompi tahan angin; sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang [pakaian];
sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain; sandal bakiak; sandal bayi; sandal jepit; sandal
kulit; sandal lipat; sandal pakai; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung tangan; sarung
tangan bulu; sarung tangan militer; sarung tangan sepeda; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sepatu bayi
rajutan; sepatu boot bayi; sepatu bot; sepatu bot berburu; sepatu bot kerja; sepatu bot militer; sepatu bot semata kaki; sepatu
bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu
bowling; sepatu dan sepatu bayi; sepatu formal; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu handball; sepatu jogging; sepatu kanvas;
sepatu lari; sepatu olahraga; sepatu sandal; sol sandal; sol untuk sepatu; sweatbands; syal dan jilbab; topi dan peci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:56:43
540   EtiketDID2022017039

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TSS NO. 16 B, RT. 001/RW. 006 KEL. DURI SELATAN, KEC. TAMBORA, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

RIKA ROVITA SUTARLIM

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 :

: ELWOO APPAREL + LOGO WOO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat; Kerudung kepala; Mantel; Syal; Tutup kepala; blazer; blus; celana; celemek [pakaian]; gaun; jaket [pakaian];

jubah mandi; kaos; kaos polo; kemeja; pakaian; pakaian jadi; piyama; rok; rompi; topi; topi pet [tutup kepala]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:56:43
540   EtiketD102022017039

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Ponokawan No. 50 RT.01 RW.01 Kel. Ponokawan Kec. Krian, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur

Sri Usfandiyah
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'CIKGU + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon Sapi; Ayam Serundeng; Serundeng daging; Serundeng kelapa; abon ikan; keripik buah; keripik pisang;

susu kedelai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:58:10
540   EtiketD102022017040

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Petemon 2/116-A RT.08 RW.09 Kel. Petemon Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Jawa
Timur

Khrisyanti Handayani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BURIYO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Merah, Kuning Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Nasi Bakar Ayam; nasi bakar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 14:59:04
540   EtiketDID2022017041

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 459 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore 639934
Heineken Asia Pacific Pte. Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Primastuti Purnamasari S.H.,
Talavera Office Suite, 18th Floor Jl. TB. Simatupang, Kav. 22-26 Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bintang Original Label (in colour)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, kuning, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ale jahe dari minuman jus jahe; Minuman malt; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air soda;

air soda (berkarbonasi); ale (sejenis minuman beralkohol); bir; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; koktail
berbahan dasar bir; koktail, tanpa-alkohol; konsentrat yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; lager (Bir); limun;
minuman beraroma; minuman berbahan dasar bir; minuman berenergi; minuman buah dan jus buah; minuman jus buah
tanpa-alkohol; minuman malt tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol; porter [bir]; shandy (sejenis bir dengan kandungan jeruk
lemon); sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; stout (sejenis bir)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:00:31
540   EtiketDID2022017042

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Nyalindung, RT.03, RW.03, Kel. Sukamantri, Kec. Tamansari, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16610

PT. Nirwana Tirta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : N'MAXX
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru tua
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air minum dalam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:01:11
540   EtiketDID2022017043

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Poris Indah Blok D-332 RT.009 RW.007 Kel. Cipondoh Indah, Kec. Cipondoh
Tangerang, Kota Tangerang, Banten

OETOJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CONTENG + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===kantong plastik; pembungkus plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:01:16
540   EtiketDID2022017044

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Sapugarut, RT. 012 RW. 004, Kel. Sapugarut, Kec. Buaran, Kab.
Pekalongan, Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah

MUHAMMAD ARYASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KINGKAULAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; kain sarung; kain sarung batik; kain tekstil untuk pembuatan pakaian; kain*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:01:18
540   EtiketDID2022017045

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Masjid Nurul Fajri No.35, Kota Tangerang Selatan, Banten
Dinda Putri mulia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: L'ARCHIPEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang kosmetik untuk mandi; Gel untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Masker untuk tubuh sebagai

penggunaan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pewangi badan (kosmetik);
Produk kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme
tidak hidup; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Serum kecantikan (kosmetik); 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 bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik;
bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk
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keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kosmetik;
kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan make-up; 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 dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim tubuh 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 untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik;
lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik;
minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; penyeka kapas untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik tanpa busa;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk kulit; 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 mandi busa untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; tisu bayi 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

07/03/2022 15:04:43
540   EtiketDID2022017046

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-8-3, Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, 100-0005
Japan

Calbee, 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 :

: Karakter huruf Jepang JAGARIKO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Karakter huruf Jepang dibaca JAGARIKO : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; kentang goreng; kentang yang dimasak; keripik kentang; keripik

kentang terbuat dari ubi jalar; keripik sayuran; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar
sayuran; produk makanan dan makanan ringan konsumen yang terbuat dari kentang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:05:14
540   EtiketDID2022017047

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raden Medang Kamulan No. 2, Perumahan Singgasana Pradana, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40238

CV KAYEE NIAGA SENTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAYEE & 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 : ===Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading) elektronik dan marketplace elektronik online; Platform

digital; aplikasi yang dapat diunduh; perangkat lunak yang menyediakan pasar (marketplace) virtual; platform berbasis website
dan aplikasi; platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak untuk menyediakan program interface untuk pihak
ketiga untuk mengakses konten situs web dan data untuk pengembangan web dan pengembangan aplikasi situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:06:21
540   EtiketJID2022017048

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cut Mutia No. 9, Cikini, Menteng, , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
PT AMICALE LIFESTYLE INTERNATIONAL
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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 :

: SENGKOELOEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kafe-kafe; Kedai kopi; Restoran; jasa katering; layanan bistro===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:07:01
540   EtiketDID2022017049

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kalimas Madya 3/8, RT.002 RW.006, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean
Cantian,, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60162

Wissam Bakarman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nasir Abdullah Dahdah S.H.,
Jalan Sasak No 23   Semampir Kota Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Qbab
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah tua, Putih dan Kuning.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging Ikan (Sandwich); Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar

utama pasta; Makanan berbahan dasar tepung; Pizza (roti); Roti kebab; Roti prata; Roti sobek; Roti tawar; Sandwich egg
cheese; Sandwich smoked beef cheese; Tortila gulung diisi potongan ayam; burger kalkun [sandwich]; burger sayur
[sandwich]; burger vegetarian [sandwich]; churros; croissant; hamburger [sandwich]; hot dog [sandwich], pai daging; keripik
pangsit; keripik tortilla; kulit tortilla; makanan berbahan dasar tepung (SEMPOL); makaroni dan keju; nachos [keripik tortilla];
nougat; pai; pizza; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti gandum; roti gandum hitam;
roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti maryam; roti pipih berbahan dasar kentang; roti sosis gulung; sandwich burger
daging sapi; sandwich gulung; sandwich hot dog; sosis yang dibungkus adonan; taco (Hidangan khas Mexico); tortilla===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:08:08
540   EtiketDID2022017050

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Aipda KS. Tubun II/10, RT. 005, RW. 001, Slipi, Pal Merah, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Eddyanto Hadisurjo

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 :

: illustro A & logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Muda, Biru Tua, Merah dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===solusi pembersih lensa kacamata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:12:55
540   EtiketDID2022017051

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lautze No. 63, Rt. 016-Rw. 001, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Subagio Tiono
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: R.S.P
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deodorant stick; Penyegar ruangan; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan sediaan untuk

membersihkan, sediaan pembersih; Semir sepatu; Tissue wangi basah; bedak; kain abrasif; kain amplas; kosmetik; lipstik;
minyak rambut; minyak wangi; minyak-minyak sari kosmetika; pasta gigi; sabun-sabun; sediaan pemutih kulit [kosmetik];
sediaan pewangi ruangan; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan termasuk sediaan
untuk mencuci, memoles, mengkilapkan; sediaan untuk mencuci; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan,
menggosok dan membuang lemak; shampo rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:15:38
540   EtiketJID2022017052

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza Marein Lantai. 23 Jl. Jendral Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta – Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12910

PT. ARETA MESINDO ANDALAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nadya Prita G. Djajadiningrat  S.H., M.Hum
Harvespat Intellectual Property Services  ruko Griya cinere Jalan limo Raya Blok 49
No. 38 Depok

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMA + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Orange, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Instalasi, pemeliharaan dan perbaikan mesin dan peralatan kantor; Jasa-jasa perbaikan dan perawatan untuk mesin-

mesin konstruksi; informasi mengenai pemeliharaan mesin-mesin; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pasokan
air; jasa instalasi dan pemeliharaan; jasa pemeliharaan dan perbaikan; layanan konsultasi di bidang konstruksi, perbaikan,
restorasi, pemeliharaan dan pemasangan; layanan pemeliharaan; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan
atau pemeliharaan mesin dan peralatan konstruksi; pemasangan dan pemeliharaan pabrik dan peralatan industri;
pemasangan, perawatan dan perbaikan mesin; pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin; pemeliharaan mesin-mesin;
perawatan dan perbaikan mesin; perawatan kendaraan dan mesin; perawatan mesin industri; perawatan mesin konstruksi;
perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan konstruksi; perbaikan atau perawatan mesin dan peralatan kantor;
perbaikan atau perawatan mesin dan peralatan kantor dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan atau
perawatan mesin dan peralatan konstruksi dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:16:01
540   EtiketDID2022017053

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. A.makkasau no 128 .kec Soreang Kel. ujung baru, Kota Pare Pare, Sulawesi
Selatan, 91131

Hj sri wahyuni

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: yunsky bodylotion
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : pink putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===body lotion untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:16:02
540   EtiketDID2022017054
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Swakarsa RT. 042 RW. 008
Kemang Agung – Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan

HENNY ROSVITA SARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ENBEAUTY GLOW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Jel Penghilang Noda Jerawat; Krem Jerawat Non Medis; Masker wajah

(kosmetik); Perona Pipi; Perona mata; Sabun kosmetik; Serum jerawat; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; bedak wajah
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; foundation; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi;
kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim dan lotion kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim pelembab kulit
[kosmetik]; krim pemutih kulit wajah; krim tabir surya; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; lipstik; losion; losion pemutih kulit
wajah; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; masker pemutih kulit wajah; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak penataan rambut; minyak rambut;
minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak untuk pengkondisian rambut; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pelembab anti-penuaan; pelembab wajah kosmetik; pensil eyeliner; sabun wajah; sediaan kosmetik perawatan
rambut; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan
perawatan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; serum pemutih (kosmetik); susu pelembab untuk pemutih kulit
wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:16:41
540   EtiketD102022017056

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Krembung Barat RT.22 RW.09 Kel. Krembung Kec. Krembung , Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur

Hj. Kholifah Erma Hanum

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Al-Barqy Asl An Nahl + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hijau, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan berbahan dasar madu; bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; madu; madu herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:17:27
540   EtiketJID2022017057

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan By Pass Ngurah Rai No. 234, Sanur Kaja, Denpasar, 80227
Jan Andries Coenraad Plas

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Melalie
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Melali artinya jalan - jalan dalam bahasa daerah Bali. e dibelakang "Melalie" artinya explore, dalam
bahasa Indonesia artinya menjelajah.

591 Uraian Warna : Biru, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 39, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan pemesanan untuk sewa kendaraan===

===Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; aplikasi
seluler; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk
pengembangan, penyebaran, dan manajemen sistem komputer dan aplikasi.; perangkat lunak untuk mengakses dan
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menelusuri database online dan situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:17:48
540   EtiketDID2022017058

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 :

: PANINERIA BENE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agar-agar buah (gula-gula); Beras; Biskuit kering; Bubuk bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk dan

campuran untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Bubuk dari buah prem; Bubuk ginseng dan ginseng merah, bukan
untuk keperluan medis; Bubuk kari; Bubuk untuk es krim; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk
untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bubur nasi ayam; Hamburger sandwiches; Hidangan kering-beku
dengan bahan utama adalah nasi; Kakao; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Kue;
Kue kering (pastri); Kue-kue; Kunyit putih bubuk (Bumbu); Lada hitam bubuk (bumbu); 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 penutup terbuat dari nasi; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan
ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan yang dibuat terutama dari nasi,
pasta, atau mie; Mie; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi
espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Nasi; Nasi Antah; Nasi Aron; Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi Ayam Bakar
Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi Ayam Betutu; Nasi
Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam
Geprek Cabe Hijau; Nasi Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi
Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng Mentega; Nasi Ayam Isi Buluh; Nasi Ayam Kailo;
Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Kecap; Nasi Ayam Kecombrang; Nasi Ayam Kemangi;
Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam Paniki; Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet; Nasi Ayam Pop; Nasi
Ayam Rica Rica; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi Ayam Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi
keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi Ayam crispy
original (Ayam goreng tepung original); Nasi BBQ Saus Jawa; Nasi Bakar Ayam; Nasi Balap Puyung; Nasi Begana; Nasi
Bekepor; Nasi Berkat; Nasi Bola Tuna; Nasi Burung Puyuh; Nasi Cakalang Cabai Hijau; Nasi Cakalang Rica Rica; Nasi
Cakalang Suwir Pedas; Nasi Cakalang Woku; Nasi Cakalang suwir kecombrang; Nasi Campur Bali; Nasi Cumi Cabe hijau;
Nasi Cumi pedas; Nasi 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 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; Olahan yang terbuat dari
sereal; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Pengganti
Mayones; Puding kering; Pulut Nasi; Roti lapis hotdog; Sediaan hidangan nasi; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu
[kelp]; Vermiseli pita; bibimbap [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan tambahan sayuran dan daging sapi];
bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran dan daging sapi]; biskuit; biskuit malt; bola nasi ketan; bubuk anggur merah untuk
digunakan sebagai bumbu; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai penyedap makanan; bubuk bawang; bubuk bawang
putih; bubuk biji perilla untuk keperluan kuliner; bubuk cabai; bubuk cabai [bumbu]; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk
cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk daun kelor dimakan mengandung kelor; bubuk kakao
instan  ; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk
kokoa; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; bubuk mustard [rempah-rempah];
bubuk pengembang; bubuk ragi; bubuk saus; bubuk soda kue; bubuk stevia kering [pemanis alami]; bubuk teh instan; bubuk
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untuk membuat es krim; bubuk untuk menggoreng ayam; bubuk wasabi; bubur nasi; bumbu; bumbu dan bumbu; bumbu
masak; campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; coklat; cuka; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; es dalam bentuk
bubuk atau butiran; es krim; es yang dapat dimakan; garam; gimbap [hidangan nasi Korea]; gochugaru [bubuk cabai merah];
gula-gula; hamburger [sandwich]; herbal kering untuk keperluan kuliner; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi;
hidangan utama yang terdiri dari pasta atau nasi; intip (makanan terbuat dari nasi yang di goreng); jahe bubuk untuk
digunakan sebagai bumbu; jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam,
ham, dan sosis pedas]; jeli buah [gula-gula]; karamel [permen]; keripik nasi; kerupuk nasi; kopi buatan; kue-kue gurih; kukis
(kue kering); lada bubuk (bumbu); madu; 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 pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan
juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan disiapkan terutama
terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan pembuka dan
makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan ringan berbahan dasar beras;
makanan siap saji kering; mayones; mie instan; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar kakao; minuman
berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; minuman terbuat dari campuran
matcha dan susu (berbahan dasar matcha); moster; 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; nurungji [kerak nasi hangus]; onigiri [bola nasi];
paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; permen; permen peppermint; produk nasi untuk makanan; puding; rempah-
rempah; roti*; royal jelly *; sagu; salad nasi; saus; sediaan hidangan nasi yang digulung dengan rumput laut; sediaan-sediaan
berbahan dasar sereal; senbei [kerupuk nasi]; sereal, diproses; sirup (pati) untuk keperluan kuliner; teh; tempura yang
diletakkan di atas nasi yang disajikan dalam mangkuk; tepung atau bubuk untuk gula-gula; tepung untuk makanan dan
minuman; vanilla bubuk (Bumbu); wafel; wafer; wafer gulung [cookies]; yaksik [hidangan Korea yang utamanya terdiri dari nasi
manis dengan tambahan kacang dan jujub]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:19:05
540   EtiketDID2022017059

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK DUTA HARAPAN INDAH BLOK KK NOMOR 111, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT PORTO INDONESIA SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PORTO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Biru Muda, Biru Navy
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kursi santai; Tempat payung; alas tidur [tikar atau bantal]; bangku kecil; bantal; bantal kursi; bingkai gambar; cabinet

[perabot]; cermin; cermin kamar mandi; gantungan jas; guling; kasur lipat; kasur udara; keranjang bayi; kursi [kursi]; kursi
duduk berroda; kursi goyang; layar [furnitur]; lemari; meja; meja belajar; meja kerja; meja makan; meja tulis; papan nama
plastik; perabotan; peti untuk mainan; rak; rak buku; rak pakaian [perabot]; rak penyimpanan; rak sepatu; ranjang; sofa; tabel
kartu; tempat tidur untuk bayi; tutup plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:19:57
540   EtiketJID2022017060

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso Komp. Sarimas No. 2 J Kel. Silalas, Kec. Medan Barat, Kota Medan,
Sumatera Utara

BETTY

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 :

: UPPER TERRACE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT, 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; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan
ringan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh;
Kafe-kafe; Kopi ( Kafe ); Layanan kafe; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang
disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan
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makanan; Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan katering; Penyediaan layanan informasi penginapan dan
restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran; Restoran Masakan Korea; Restoran
Prasmanan; Restoran daging panggang; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran yang menyediakan
se'i; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa kafe; jasa
katering; jasa katering bisnis; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa
katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa kontrak untuk katering; 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; kafe bermain anak-anak; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan
kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering yang menyediakan makanan dan
minuman; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan katering
luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan katering untuk
menyediakan masakan vegan; layanan makan malam dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan
makanan; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; memberikan
ulasan restoran; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; 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 restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran; pemesanan jasa katering; 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 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; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran swalayan;
restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang
menyediakan makanan dan minuman kelor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:20:46
540   EtiketDID2022017061

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gatot Subroto No. 55 RT 007/ RW 006 Kel. Bawen Kec. Bawen, Kabupaten
Semarang, Jawa Tengah

PT. HORTIMART AGRO CENTER

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AGRO SUPPLY + Logo/Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, hijau dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dan bibit-bibit tanaman; Hasil peternakan; Rangkaian bunga segar

(buket); benih untuk menanam tanaman; buah - buahan dan sayuran segar yang belum diolah; bunga, alami; hasil pertanian;
hewan hidup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:23:04
540   EtiketDID2022017062

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Blandongan (Tambora IV) No.24H RT08 RW01, Kel.Tambora, Kec.Tambora,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11220

Budiyanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALOCS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat memasak; aparat dan instalasi memasak; kompor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:23:48
540   EtiketDID2022017063
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Duku Blok AD2/ No. 9 Harapan Baru I Kel. Kotabaru Kec. Bekasi Barat , Kota
Bekasi, Jawa Barat, 17133

Dian Rahmawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SELSAFICAL + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Gula nira kelapa; Gula semut; gula aren; gula kelapa; gula kelapa [pemanis

alami]; gula merah; gula tebu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:25:17
540   EtiketDID2022017064

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-8-3, Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, 100-0005
Japan

Calbee, 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 :

: POTATO FARM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : POTATO FARM : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; kentang goreng; kentang yang dimasak; keripik kentang; keripik

kentang terbuat dari ubi jalar; keripik sayuran; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar
sayuran; produk makanan dan makanan ringan konsumen yang terbuat dari kentang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:26:21
540   EtiketDID2022017065

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SALEH ABUD NO. 5 RT 013/RW 008 BIDARA CINA, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta

SARAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BY SARAH AHMAD
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM & PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah beku; Buah beku-kering dan makanan ringan yoghurt; Buah kurma; Buah-buahan dalam kaleng; Kurma; Kurma

yang dikeringkan; Kurma yang diolah; Sediaan (buah) markisa; Sediaan buah-buahan; buah beku; buah dan sayuran olahan;
buah kaleng atau botol; buah leci olahan; buah mentah, diiris; buah mentah, kupas; buah tidak dimasak, disiapkan; buah yang
sudah diolah; buah-buahan, dikeringkan; jeruk bali (buah), diolah; kurma, dikeringkan; lemon (buah), diolah; makanan
berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan terutama terdiri dari buah-buahan dan kacang-
kacangan; mangga (buah), diolah; pasta buah; sayuran olahan dan buah olahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:26:58
540   EtiketDID2022017066

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sequis Tower Lantai 38, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 71, RT. 005 RW. 003,
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12190, Kota Administrasi

PT. GUNUNG SEWU KENCANA
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Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ratu Santi Ermawati, S.T.
Asiamark  Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GUNUNG SEWU KENCANA dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, hitam dan putiih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia penyamak kulit; Lem kaca; Lithium; asam laktat; asam lemak; bahan kimia perintis untuk digunakan dalam

pembuatan bahan kimia pertanian; bahan kimia untuk meresapi kulit; bakteri asam laktat untuk digunakan dalam industri
makanan; besi klorida; besi sianida; besi sulfat; besi sulfida; cairan photopolymer pelapis untuk digunakan sebagai lapisan
permanen untuk sirkuit tercetak; ekstrak fermentasi untuk keperluan industri; fermentasi untuk keperluan kimia; fermium;
indikator kelembaban kimia dalam bentuk strip, pelet dan film; kapur asetat; kapur karbonat; kapur klorida; karbon hitam untuk
keperluan industri; kertas lakmus; kompos; kondisioner bahan bakar bensin berbasis asam lemak; kondisioner bahan bakar
diesel berbasis asam lemak; kripton; lactitol untuk industri makanan; laktosa untuk digunakan dalam industri bahan makanan;
laktosa untuk industri makanan; lantanum; lauryl alkohol; lem kanji; lem kulit; lem lateks, selain untuk keperluan alat tulis atau
rumah tangga; lem untuk penyelesaian dan pelapisan dasar; lesitin [bahan baku]; lesitin untuk digunakan dalam pembuatan;
lesitin untuk industri makanan; lesitin untuk keperluan industri; lesitin untuk keperluan industri dalam industri produk makanan;
lipid untuk digunakan dalam industri; lithia [lithium oksida]; lutetium [cassiopium]; magnesit; magnesium fluorida; magnesium
fosfat; magnesium karbonat; magnesium oksida; magnesium silikafluorida; magnesium sulfat; malt albumen; mangan
karbonat; manganat; oksidan kimia untuk digunakan dalam pembuatan sirkuit tercetak; penguat kimia untuk karet; pupuk;
pupuk cair; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk rumput; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan
rumah tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk tanaman rumah tangga; sealer penembus kimia untuk batu
alam; sediaan bahan kimia untuk digunakan dalam industri obat-obatan; sediaan bahan kimia untuk digunakan dalam produksi
obat-obatan; sediaan bahan kimia untuk tujuan ilmiah, selain untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan besi
sulfat untuk mencegah klorosis pada tanaman; sediaan kimia untuk digunakan dalam fotografi; sediaan kimia untuk digunakan
dalam industri; sediaan kimia untuk digunakan dalam industri inhibitor korosi; sediaan kimia untuk digunakan dalam industri
kosmetik; sediaan kimia untuk industri cat; sediaan kimia untuk industri pigmen; sediaan kimia untuk memfasilitasi paduan
logam; sediaan kimia untuk mencairkan salju; sediaan kimia untuk mencairkan salju dan es; sediaan kimia untuk mencegah
infeksi patogen pada tanaman; sediaan kimia untuk mencegah pembentukan kerak; sediaan kimia untuk mencegah
pembentukan kerak dalam sistem pemanas dan pendingin hidronik; sediaan kimia untuk mencegah penyakit yang
mempengaruhi tanaman sereal; sediaan kimia untuk mencerahkan zat warna selama proses manufaktur; sediaan kimia untuk
menguji air kolam renang; sediaan kimia untuk menstabilkan tanah; sediaan kimia untuk pengkilap kulit; sediaan kimia untuk
pengobatan benih; sediaan kimia untuk pengolahan air; sediaan kimia untuk tujuan ilmiah; sediaan kimia, kecuali pigmen,
untuk industri enamel; sediaan kimiawi dalam sifat akselerator lem; sediaan kimiawi untuk anti noda; sediaan kimiawi untuk
daging asap; sediaan kimiawi untuk penyebaran minyak; sediaan penyamakan kulit; strip uji yang diolah secara kimia untuk
kalibrasi sediaan kimia laboratorium; strip uji yang dirawat secara kimia, selain untuk keperluan medis; tanah diatom; tawas
mangan; tepung kentang untuk industri makanan; tepung kentang untuk keperluan industri; timbal arsenat; timbal kromat;
timbal sulfat; udara cair; zat antara kimia untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia pertanian; zat pengerasan batu
kapur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:28:56
540   EtiketDID2022017067

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Aipda KS. Tubun II/10, RT. 005, RW. 001, Slipi, Pal Merah, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Eddyanto Hadisurjo

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 :

: illustro A & logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua, Biru Muda, Merah dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===solusi pembersih lensa kontak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:29:11
540   EtiketJID2022017068

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kuwungsari RT.001 RW.020 Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen,
THERESIA KURNIAWAN
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Kabupaten Sragen - Jawa Tengah , Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, 57212
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SURABAYA BARU + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Kuning emas, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan toko ritel online; 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; Toko mebel dan ranjang; Toko
perabotan; Toko serba ada; grosir online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; jasa toko eceran sambung langsung
(online) yang tersedia melalui jaringan komputer global untuk komputer,; layanan eceran atau grosir untuk tempat tidur;
layanan ritel disediakan oleh toko furnitur; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
perabotan; toko; 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 alat-alat rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:29:53
540   EtiketDID2022017069

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lautze No. 63, Rt. 016-Rw. 001, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Subagio Tiono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: R.S.P
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gemuk pelumas; Oli pelumas; bahan bakar; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) untuk digunakan pada

semua permukaan dan bahan, baik secara internal maupun eksternal termasuk penggunaan domestik, rumah tangga dan
industri; bahan bakar untuk kendaraan bermotor; komposisi penyerap debu; komposisi penyerap, pembasahan dan
pengikatan debu; lemak untuk keperluan industri; lilin *; minyak pelumas; minyak pelumas untuk keperluan industri; sumbu
untuk penerangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:32:34
540   EtiketJ112022017070

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Merdeka Gg. Belibis No. 41 Rt. 002 / RW.008 Kelurahan Tenggara, Pontianak
Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78111

Siti Fatimah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Manghafal Itu Mudah (MIM)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu, Oranye dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===pendidikan, pengajaran dan pelatihan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:34:38
540   EtiketJID2022017071

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dempo II No. 30 RT.010 / 003 Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Ir. Anita Sukarman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLOU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang

menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Dekorasi kue; Fasilitas penitipan anak dan
penitipan anak harian; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa hotel; Jasa hotel dan
resor; Jasa kedai kopi; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa penyedia makanan
Kebab; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan
dan gerobak; Jasa penyediaan minuman; 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; Jasa/layanan hotel, restoran,
kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai
kopi; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kopi ( Kafe ); 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 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 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 tempat tidur dan sarapan; Memberikan informasi, termasuk
online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; 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 orang yang membutuhkan untuk tujuan
amal; Pangkeng (Rumah Singgah Sementara); Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Pemesanan meja restoran
secara online; Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyediaan fasilitas untuk
pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran; Penyediaan katering; Penyewaan tempat untuk
acara sosial; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran daging panggang; Restoran
dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan
panggangan daging, ayam, ikan; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam
goreng, ayam krispy; Sediaan-sediaan makanan; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang
menghidangkan kudapan; delicatessens [restoran]; hidangan istimewa kampung (HIK); jasa agen perjalanan untuk mengatur
akomodasi sementara; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman; jasa kafe; jasa katering; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa konsultasi di bidang perhotelan; jasa
konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa penginapan wisatawan; jasa penyediaan kopi untuk kantor; jasa
penyediaan minuman dengan boba; jasa reservasi untuk penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan
orang yang sedang berlibur; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran,
tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan ruang; katering makanan dan minuman;
katering makanan dan minuman untuk institusi; kedai ayam goreng; kedai roti dan kue (bakeries); layanan amal, yaitu,
menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara di
rumah penitipan anak keluarga; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar, lounge
koktail, dan wine bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan koki pribadi; layanan lounge
airport; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; 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 teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; lounge; mengatur homestay untuk
siswa luar negeri; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu di restoran; menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan layanan hotel dan motel;
menyediakan layanan informasi penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk
pelancong; 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 penginapan di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan
kesejahteraan umum pelanggan; pemesanan jasa katering; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara
khusus; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi yang
berhubungan dengan restoran; 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 reservasi online,
pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan sementara, akomodasi sementara dan sewa untuk tujuan liburan
sementara; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara,
pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi
dan pertemuan; penyewaan bangunan yang dapat dipindah-pindahkan; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang pecah
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belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial
dan perjamuan makan; penyewaan piring lecet; penyewaan ruang serba guna; persiapan makanan dan minuman; restoran
dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa
pulang; rumah makan; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); warung makan
tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:34:56
540   EtiketDID2022017072

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 5 TAMPINES CENTRAL 6 # 03-38 TELEPARK SINGAPORE (529482), 529482
LUMOS PROJECTORS PTE. LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Suryani S.E.
Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUMOS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sistem pengeras suara; alat pembicara; alat pengukur kecepatan [fotografi]; earphone nirkabel; earphone untuk radio;

headphone; headphone stereo; kamera pencitraan termal; layar proyeksi; pemancar nirkabel; peralatan proyeksi; proyektor
geser; proyektor video; speaker nirkabel; speaker untuk pemutar media portabel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:36:36
540   EtiketDID2022017073

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-8-3, Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, 100-0005
Japan

Calbee, 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 :

: Karakter huruf Jepang Shiawasebataa
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Karakter huruf Jepang dibaca Shiawasebataa : Happy Butter : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; kentang goreng; kentang yang dimasak; keripik kentang; keripik

kentang terbuat dari ubi jalar; keripik sayuran; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar
sayuran; produk makanan dan makanan ringan konsumen yang terbuat dari kentang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:38:05
540   EtiketDID2022017074

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK DUTA HARAPAN INDAH BLOK KK NOMOR 111, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT PORTO INDONESIA SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PORTO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Biru Muda, Biru Navy
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===botol plastik untuk kemasan; botol-botol plastik; gelas plastik; mangkuk plastik; piring plastik; stoples kue; toples dapur;

toples penyimpanan makanan; toples plastik untuk keperluan rumah tangga; toples plastik untuk selai dan jeli===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:39:40
540   EtiketDID2022017075

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan
Ajinomoto Co., Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bijak Garam & DEVICE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Bijak Garam: suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau, biru, jingga dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43, 29, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan

minuman; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; memberikan informasi di bidang resep dan memasak dari basis data
komputer; saran tentang resep memasak===
===Air kaldu yang dipadatkan; Kacang olahan; Konsentrat kaldu; Kroket; Telur; air dadih; air kaldu; bahan makanan yang
terbuat dari kacang; buah beku; buah yang sudah diolah; buah, diawetkan; daging; daging, beku; daging, diawetkan; ekstrak
daging; ikan beku; ikan, diawetkan; jeli daging; jeli untuk makanan; kacang dengan rasa; kacang, diawetkan; kaldu; kaldu
ayam; lemak babi; lemak yang bisa dimakan; margarin; mentega; minyak untuk makanan; minyak zaitun untuk makanan;
persediaan daging sapi; persiapan untuk membuat sup; produk daging olahan; produk makanan laut olahan; salad sayuran;
sayuran beku; sayuran olahan; sayuran, diawetkan; sediaan Ikan; sediaan kaldu; sediaan untuk membuat sup; selai jeruk;
sup; sup instan===
===Baozi (roti isi); Beras; Cairan berbumbu untuk merendam makanan; Campuran tepung; Kue pangsit Cina; Mie; Pangsit;
Pasta; Penguat rasa; Ravioli; Sediaan sereal; biji cokelat; bubur; bumbu; bumbu masak; campuran bumbu; campuran saus
[bumbu]; campuran untuk membuat teh; campuran untuk sediaan saus; cuka; dressings for salad (saus); garam untuk
memasak; gula-gula; jiaozi [pangsit isi]; kecap; kopi; lada; lumpia; makanan ringan berbasis sereal; makanan siap saji
berbahan dasar mie; makaroni; marinades (cairan yang memberikan rasa asin); mayones; mie goreng; mie instan; moster;
nasi goreng; pai; pangsit China yang diisi; pangsit Cina dengan isian (Shumai, dimasak); pangsit berbasis tepung; pelunak
daging untuk keperluan rumah tangga; penyedap kopi; penyedap makanan, selain minyak esensial; pizza; produk nasi untuk
makanan; remah roti; rempah-rempah; roti bun; roti*; saos tomat; saus [bumbu]; saus cabai; saus daging; saus pasta; saus
teriyaki; saus tiram [sambal]; saus tomat; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sereal bar; teh; tepung
bumbu; tepung terigu; vareniki [Pangsit dari eropa Timur]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:42:32
540   EtiketDID2022017076

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN TEGALPAKIS, RT 002 / RW 001, KEL. KALIBARU WETAN, KEC. KALIBARU,
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

DESTY SHELLA DARMA HUSADA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TYSHELL Beauty Skin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas (Gold) dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bibit parfum; Gel jerawat (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 highlighter; Kosmetik untuk
manusia; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim leher; Krim
mata; Krim pelembab; Krim rambut; Krim wajah (kosmetik); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit;
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 perawatan kulit;
Losion pijat wajah; Losion untuk pijat; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker perawatan [kaki];
Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Pelembab (kosmetik); Pelembab dari susu; Pewangi badan (kosmetik);
Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Produk
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; Sabun; Sabun Batang; Sabun Mandi; Sabun cream; Sabun kosmetik; Sabun mandi,
deodoran; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan
pengelupas sel kulit; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Serum Kulit Dengan Asam
Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum
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kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang
kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Tanah liat (kosmetik); Tempat lipstik; Tisu deodoran;
Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner
wajah (kosmetik); Vitamin C serum; air parfum; bedak; bedak bayi; bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur;
bedak talek; bedak tubuh; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk bedak
wangi; bubuk masker tubuh; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; cat kuku (kosmetik); concealer [kosmetik]; cuci
masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk
penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil;
deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk
manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran
untuk perawatan tubuh; eau de parfum; garam mandi kosmetik; gel kosmetik; gel wajah [kosmetik]; kit kosmetik; kit make-up
yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kosmetik; kosmetik
alis; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik non-medis; kosmetik tanpa obat;
kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata
(Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim;
krim boot; krim cukur; krim dasar bedak; krim dingin; krim kosmetik; krim kuku; krim kulit; krim kutikula; krim malam; krim
masker tubuh; krim mata; krim matahari; krim pelembab; krim pemoles; krim rambut; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim
tubuh; krim tubuh kosmetik; krim wajah; krim wangi; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion kosmetik; losion
pemutih kulit wajah; losion rambut; losion setelah bercukur; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh;
losion wajah; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh; lotion untuk wajah; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; masker kecantikan wajah; masker kosmetik; masker kulit; masker kulit
[kosmetik]; masker mata; masker mata gel; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersihan; masker
penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker tubuh; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker
wajah kosmetik; masker wajah smoothing; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak kosmetik; minyak
parfum; mousses [kosmetik]; parfum; parfum cair; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan
pewangi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pengharum ruangan; pensil kosmetik; pensil mata
kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak
kayu birch; pewangi rambut; pewarna kosmetik; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; sabun almond;
sabun batang; sabun cair; sabun cuci; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun kulit; sabun loofah; sabun mandi;
sabun mandi*; sabun pasir; sabun pelana; sabun toilet; sabun tubuh; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sachet parfum;
salep kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim
tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan
kosmetik; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan-
sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; serum
anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum mata; serum
pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum wajah; tempat lipstik; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:42:46
540   EtiketDID2022017077

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lautze No. 63, Rt. 016-Rw. 001, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Subagio Tiono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SCOM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===KERANGKA UNTUK SEPEDA; Nap roda kendaraan; Operan gigi; Sadel sepeda; Sepeda listrik; Stang (bagian dari

kendaraan); ban sepeda; bel sepeda; garpu sepeda; jari-jari roda kendaraan; kandang botol air untuk sepeda; pedal; pelek
roda; pompa sepeda; rak bagasi untuk sepeda; rak sepeda untuk mobil; rantai sepeda; sepeda; sepeda balap; sepeda
gunung; sepeda mini; sepeda untuk anak-anak; sepeda roda tiga; sistem suspensi untuk sepeda===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:42:51
540   EtiketJID2022017078

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PERCETAKAN NEGARA NO. C-253 RT.001/006, RAWASARI, CEMPAKA
PUTIH, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

RUDY JAHJA WIDJAJA
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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 :

: SUPER DEPO
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; Agen Penjualan

Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Bantuan bisnis yang terkait dengan
waralaba; Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Distributor alat kesehatan; Gerai penjualan makanan dan
minuman; Jasa  ritel/eceran ayam; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); 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 alih daya dalam mengatur pengadaan
barang untuk orang lain; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa
distribusi rumput laut; 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 ayam; Jasa grosir ayam
goreng; Jasa grosir ayam olahan; Jasa grosir di bidang kosmetik; Jasa grosir produk daging olahan; Jasa grosir produk
sayuran olahan; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman
dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan
penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang
pengepakan dan pengemasan barang-barang; Jasa manajemen waralaba; Jasa pemesan dan penjualan barang secara
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 barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain
dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, 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 ayam potong, telur ayam, dan produk
terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; 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 makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan melalui online (internet);
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
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perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa
perdagangan ekspor-impor; Jasa promosi penjualan untuk orang lain; Jasa ritel/eceran ayam goreng; Jasa ritel/eceran ayam
olahan; Jasa ritel/eceran produk daging olahan; Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan; Jasa sales dan promosi untuk pihak
ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa stand penjualan makanan dan minuman;
Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; 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 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 ekspor-impor pakaian; 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 bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel
yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; 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; Layanan penjualan ritel
online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan pusat perbelanjaan (Mall);
Layanan ritel toko serba ada online; 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
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; 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; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan;
Manajemen bisnis toko serba ada; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; 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; PASAR SWALAYAN; Pengadaan barang untuk keperluan bisnis orang lain; Pengecer
barang-barang; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan barang pribadi eceran atau grosir; 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: 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
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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 pakaian,; 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 pakaian, sepatu, topi, kaus
kaki, ikat pinggang; 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).; 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; 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; Pusat perbelanjaan yang menjual
peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Supermarket bahan bangunan; TOKO SERBA ADA; Toko barang-barang
grosir; Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari
tekstil; Toko jamu (herbal); Toko makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko online dan offline (shop
fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise karakter animasi; Toko online di bidang makanan dan
minuman; Toko parfum; Toko perlengkapan bayi; Toko serba ada; Toko yang menjual kosmetik; Ulasan biaya perawatan
kesehatan; Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran;
advertising to promote the sale of products and the use of services by the point accumulation method or discount privilege
grant method; agen penjualan barang baik eceran maupun grosir; distribusi barang-barang (bukan layanan-layanan
transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); iklan online; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa agen
ekspor; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan
komersial; jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa distributor grosir untuk
makanan dan minuman; jasa grosir untuk daging; jasa grosir untuk furnitur; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa
konsultasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa; jasa menjual bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan
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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 outsourcing dalam
sifat mengatur pengadaan barang untuk orang lain; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; 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 pengecer dan grosir
dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan daging beku; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan hasil laut
(beku); jasa penjualan ikan; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman yang dipesan
melalui mesin; jasa penjualan makanan olahan hasil laut; jasa penjualan perabot rumah tangga; jasa penjualan produk baja
ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan secara online; jasa penjualan
serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan: atap baja ringan ,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan
lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa perantara komersial untuk kosmetik; 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 toko besi dan
bahan bangunan; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa toko
retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko serba ada retail secara online;
jasa toko untuk penjualan hadiah pesta pernikahan; jasa toko untuk penjualan hadiah ulang tahun; jasa toko untuk penjualan
souvenir; jasa waralaba hotel (manajemen dan operasional); 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
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 penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-
sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir
yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-
sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa strategi
perniagaan; jasa-jasa toko 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 distribusi grosir untuk
makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran; 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 grosir untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir untuk alat
kesehatan untuk manusia; layanan grosir untuk makanan laut; layanan grosir untuk persiapan wewangian; layanan grosir yang
berkaitan dengan daging; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan laut; layanan grosir yang berkaitan dengan
persiapan wewangian; layanan iklan yang berkaitan dengan wewangian; layanan kios makanan yang merupakan toko retail
dengan produk utama bahan makanan; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pengadaan barang untuk
orang lain; layanan konsultasi pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan pemasaran
perdagangan; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk kosmetik; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik;
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
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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 disediakan oleh toko daging; layanan ritel disediakan
oleh toko furnitur; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel
untuk alat kesehatan bagi manusia; layanan ritel untuk daging; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk
makanan laut; layanan ritel untuk yogurt beku; layanan ritel yang berkaitan dengan daging; layanan ritel yang berkaitan
dengan makanan laut; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan ritel yang disediakan oleh toserba
online; layanan tampilan merchandising bisnis; layanan toko grosir dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir
menampilkan makanan laut; layanan toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan toko grosir online dengan
produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir
online yang menampilkan makanan laut; layanan toko ritel  online yang produk utamanya daging; layanan toko ritel
menampilkan alat-alat kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan makanan laut; layanan toko ritel
menampilkan persiapan wewangian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan,
pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online dengan produk utamanya daging; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; layanan waralaba dan ritel; manajemen
administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran;
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 dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang
berkaitan dengan kosmetik; 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; pengecer toko serba ada; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); pengiklanan
penjualan melalui pos (direct-mail advertising); penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan ritel dan grosir parfum; penjualan
ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penjualan spareparts kendaraan bermotor; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan
dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris
mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan
perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit,
tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas
tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat
pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan pasar online;
penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang
dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; perdagangan barang; perdagangan online; persewaan kios
penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan untuk pihak lain; promosi persoalan-persoalan kesehatan,
masyarakat dan kelestarian lingkungan; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan; saran bisnis yang
berkaitan dengan waralaba; showroom penjualan kendaraan bermotor; stan penjualan kue-kue; stan penjualan makanan
ringan; stan penjualan minuman; supermarket; toko alat kesehatan; toko bangunan; toko eceran bahan bangunan; 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 alat-alat rumah
tangga; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko swalayan; toko yang menjual
minuman; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:44:38
540   EtiketDID2022017079

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 8 Changchun Road, Economy & Technology Development Zone, Wuhu City, Anhui
Province, China

Chery Automobile 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 :

: SKYTOUR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM & PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===ban untuk roda kendaraan; gear box untuk kendaraan darat; gearing untuk kendaraan darat; kendaraan bermotor;

mekanisme propulsi untuk kendaraan darat; mobil; mobil listrik; roda kendaraan; rumah motor; sepeda motor; trem; truk;
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wagon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:45:25
540   EtiketDID2022017080

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Grand Eastwood Blok EW-2/26,RT.002,RW.008,Kelurahan
Sambikerep,Kecamatan Sambikerep,Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur

CV. INDO DINAMIKA FITNES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
Jalan Ngagel Wasana III No 53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BODYMASTER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam,Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat-alat olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:45:55
540   EtiketJID2022017081

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raden Medang Kamulan No. 2, Perumahan Singgasana Pradana, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40238

CV KAYEE NIAGA SENTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAYEE & 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 : ===Jasa jual beli melalui internet / 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; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan laporan bisnis
(komersial); Penyelenggaraan pengundian hadiah untuk tujuan promosi dan perdagangan; Periklanan untuk orang lain melalui
komputer dan jaringan komunikasi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; jasa diskon (-untuk
pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan
elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa periklanan; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan
menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT,
yaitu suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan
adanya  interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); layanan toko ritel online
terkomputerisasi; mengatur dan melakukan lelang; mengatur dan melakukan lelang Internet; mengatur dan melakukan lelang
dan membalikkan lelang melalui komputer dan jaringan telekomunikasi; menyediakan layanan lelang online; organisasi lelang
Internet; organisasi pengundian hadiah untuk tujuan iklan; pelelangan online; penyediaan informasi komersial yang berkaitan
dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi  komputer; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial; promosi atas undian berhadian, kompetisi-kompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:46:20
540   EtiketDID2022017082

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Tambun RT.014/RW.005, Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat, 17710

PT PEBAYURAN AMANAH SEMESTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Tubagus Muhammad Irham S.T.,
PT. Legal 101 International, DBS Bank Tower 28th Floor, Ciputra World One, Jl. Prof.
Dr. Satrio Kav. 3-5, Setiabudi, Jakarta Selatan

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : BABEH AGAN + LOGO
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hijau, Krem, Hitam, Cokelat, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:47:53
540   EtiketJID2022017083

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sona Topas Tower LT. 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Karet Kuningan,
Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. JAPA CITTA KAYANA

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 :

: NEWMAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa desain perangkat lunak komputer; Jasa-jasa konsultasi dan desain perangkat lunak komputer; Konsultasi yang

berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce; Layanan desain iklan; Layanan komputer, yaitu,
menciptakan komunitas online untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik / ulasan / penilaian, membentuk
komunitas virtual, dan terlibat dalam jejaring sosial yang menampilkan media sosial termasuk foto, audio, dan konten video
pada topik umum kepentingan sosial; Penyediaan website yang menampilkan informasi konsumen terkait dengan kegiatan-
kegiatan anak; desain dan desain seni grafis untuk pembuatan halaman web di Internet; desain dan desain seni grafis untuk
pembuatan situs web; desain grafis; desain grafis berbantuan komputer; desain grafis brosur iklan; desain grafis dari bahan
promosi; desain grafis dari bahan publikasi; desain grafis dari iklan internet; desain grafis dari logo iklan; desain grafis dari
masalah periklanan; desain grafis dari selebaran iklan; desain grafis komputer; desain grafis video dengan bantuan komputer;
desain ilustrasi grafis; desain personal digital assistants, alat pemutar media pribadi, telepon mobile, telepon pintar dan
kamera digital; desain seni grafis; hosting ruang memori elektronik di Internet untuk media, situs, video, pengaturan media
sosial, surat kabar dan layanan iklan (dalam jaringan); jasa desain grafis; jasa desain grafis untuk membuat elemen grafis dari
logo; jasa desain grafis untuk membuat elemen grafis dari logo perusahaan; jasa desain grafis untuk membuat tur virtual real
estate untuk dijual; jasa desain multimedia; 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 pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs
web; jasa-jasa penelitian dibidang media sosial; konsultan desain jaringan situs; konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan
dan desain situs web; 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 komputer, yaitu, mengkurasi (curating) konten dan iklan yang ditentukan pengguna online dan
menciptakan/membuat umpan media sosial; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan desain
perangkat lunak komputer; menyediakan konsultasi teknologi di bidang media sosial; menyediakan layanan desain grafis
untuk membuat pengaturan lingkungan interior khusus; 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 perangkat lunak untuk membuat
dan mengelola profil media sosial dan akun pengguna; pembuatan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web;
penyediaan situs media sosial; penyediaan website yang menampilkan informasi konsumen terkait dengan kegiatan-kegiatan
anak; persiapan laporan yang berkaitan dengan desain seni grafis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:48:27
540   EtiketDID2022017084

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. G. LATIMOJONG NO. 105, KEL. MARADEKAYA UTARA KEC. MAKASSAR,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan

 FAUST FRAJEN HALIM

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 :

: ULTRAMIE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie Keriting; Mie Korea; Mie jepang; Mie kering untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi,

spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi.; Mie shirataki; bihun [mie]; makanan ringan dengan bahan dasar mie;
makanan siap saji berbahan dasar mie; mie ayam; mie beras; mie goreng; mie instan; mie kering; mie ramen; mie sayur; mie
telur; mie udon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:49:16
540   EtiketDID2022017085

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H Rafii Sarpin RT 012 RW 001 Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas
, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13830

SUGIARTO

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 :

: MANDOR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Coklat, dan Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kantong plastik HD; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; kantong belanja dari plastik; kantong kertas;

kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk produk makanan;
kantong sampah dari kertas atau plastik; kertas tisu; pembungkus plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:49:23
540   EtiketDID2022017086

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ROOM 201, BUILDING A, NO. 1 QIANWAN 1ST ROAD, QIANHAI SHENZHEN-
HONG KONG COOPERATION ZONE, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA

RUIFEI (SHENZHEN) SMART TECHNOLOGY CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nadya Prita G. Djajadiningrat  S.H., M.Hum
Harvespat Intellectual Property Services  ruko Griya cinere Jalan limo Raya Blok 49
No. 38 Depok

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DIZO
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; Penyangga rokok; Perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau;

Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; corong untuk pemegang rokok; filter rokok; herbal untuk merokok;
rokok; rokok elektronik; rokok yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:51:05
540   EtiketDID2022017087

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Aipda KS. Tubun II/10, RT. 005, RW. 001, Slipi, Pal Merah, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Eddyanto Hadisurjo

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 :

: illustro A & logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua, Biru Muda, Merah, dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lensa; bingkai kacamata; kacamata untuk membaca; lensa kontak===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:52:13
540   EtiketDID2022017088

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cut Mutia No. 9, RT. 010 RW.005, Cikini, Menteng, , Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta

PT CITA SELERA RASAKU

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 :

: SALEROKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah beku-kering dan makanan ringan yoghurt; 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 pembuka beku terutama terdiri dari buah-buahan; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari daging;
Makanan pembuka beku terutama terdiri dari sayuran; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget,
otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan laut beku; 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 siap saji beku yang terutama terdiri dari ikan; makanan siap saji beku yang
terutama terdiri dari unggas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:52:18
540   EtiketDID2022017089

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-8-3, Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, 100-0005
Japan

Calbee, 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 :

: Karakter huruf Jepang JAGAPOKKURU
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Karakter huruf Jepang dibaca JAGAPOKKURU : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; kentang goreng; kentang yang dimasak; keripik kentang; keripik

kentang terbuat dari ubi jalar; keripik sayuran; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar
sayuran; produk makanan dan makanan ringan konsumen yang terbuat dari kentang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:53:53
540   EtiketJID2022017090

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 8 Changchun Road, Economy & Technology Development Zone, Wuhu City, Anhui
Province, China

Chery Automobile 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 :

: SKYTOUR
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; jasa penyemprotan; membangun kembali mesin yang telah aus atau hancur sebagian; mencuci kendaraan;
pemasangan dan perbaikan alat pendingin udara; pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan mesin; pemeliharaan dan
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perbaikan kendaraan bermotor; vulkanisir ban===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:54:27
540   EtiketDID2022017091

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 750 East Main Street, Floor 10, Suite 1000, Stamford, CT 06902 USA
PARFUMS DE COEUR, LTD.

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 :

: Body Fantasies
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel untuk mandi; bubuk tubuh berkilau; deodoran untuk penggunaan pribadi; kosmetik; losion rambut; losion untuk tubuh;

minyak Kolonyo; minyak esensial; minyak kolonyo; parfum; sabun-sabun; semprotan tubuh beraroma; wewangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:55:37
540   EtiketDID2022017092

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 13, Jinjia Group, Nanzhuang Village, Chengdongjia Town, Fengshi, Jiangxi,
China

Qinglin Jin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Suryani S.E.
Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ECONOMICXI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lempengan permukaan [jam dan pembuatan jam]; Liontin perhiasan; Mesin jam dan mesin jam tangan; cincin [perhiasan];

gelang [perhiasan]; jam tangan; jarum jam; kaca jam tangan; kalung [perhiasan]; perhiasaan tempel; perhiasan; rantai
[perhiasan]; rantai jam tangan; tali jam tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:57:10
540   EtiketJID2022017093

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan panjaitan No. 62 C RT 005 RW 006 Kel. Sukabumi Kec. Mayangan, Kota
Probolinggo, Jawa Timur, 67218

PT SAKTI KINERJA KOLABORASINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAKTI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gambar hexagonal warna biru tua, tiga  lidah api tiga warna : hijau, kuning, merah, tulisan SAKTi warna Biru tua
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam menyediakan

kemampuan komputasi awan dan jasa teknologi informasi (IT), komputasi, dan komputasi awan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:57:31
540   EtiketDID2022017094

730 Nama Pemohon : M. MOSJAB
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Alamat Pemohon : JALAN ANGGREK VI NOMOR 31 A, RT 002, RW 005 , Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Momilovi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Ungu, Merah Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Persiapan dalam bentuk krim, busa, gel, lotion, dan salep untuk topik penggunaan;

krim anti-gatal [antipruritik]; krim herbal untuk keperluan medis; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati
kondisi dermatologis; krim obat untuk perlindungan kulit; krim ruam popok obat; krim wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; sediaan farmasi untuk pencegahan stretch mark===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 15:59:05
540   EtiketJID2022017095

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Srondol Bumi Indah Blok O/2 RT. 006/RW. 005, Kelurahan Sumurbroto,
Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah

BUDI PRIHAMBODO, MALVIN DERMAWAN

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 :

: CAMPUR-CAMPUR Mbok Rodjo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Kuning, hitam, hijau, merah dan coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama

waralaba; Kedai kopi; Layanan kedai makan; Layanan perjamuan; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja
waralaba; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat
(meeting); Restoran; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Tempat yang menghidangkan
kudapan; Warung makan; jasa penyediaan makanan berupa roti; kafe; katering makanan dan minuman; katering makanan
dan minuman oleh toko roti; kedai roti dan kue (bakeries); layanan kantin; layanan untuk menyediakan 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; penyewaan alat memasak; penyewaan
kursi dan meja; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan meja dapur untuk menyiapkan makanan
untuk dikonsumsi segera; penyewaan peralatan bar; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan;
penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; restoran swalayan; warung kopi; warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:00:15
540   EtiketDID2022017096

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Aipda KS. Tubun II/10, RT. 005, RW. 001, Slipi, Pal Merah, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Eddyanto Hadisurjo

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 :

: illustro A & logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua, Biru Muda, Merah dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat bantu Dengar===

Halaman 135 dari 374



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:01:29
540   EtiketDID2022017097

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. A. YANI 1001 BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat, 40195
DEDY GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLUEGEL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busa untuk Kasur; busa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:01:29
540   EtiketD222022017097

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN BELAJEN UTARA, KAMBIOLANGI, ALLA, ENREKANG. SULAWESI
SELATAN, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, 91754

RATNAWATI MUCHLIS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'RA GLOW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : GOLD
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; 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; 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 dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit
dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim 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); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); 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 seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
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pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan 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 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 tidak mengandung
obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis,
mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik
yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir,
maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim 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
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
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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 kecantikan, krim dan minyak untuk
membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab
kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk
kecantikan; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; 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, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan
kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi
pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; 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; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; 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 berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh
plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah
untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik;
sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu
pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles,
masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan 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 untuk simulasi warna darah
pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada
kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk
kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan
untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, 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 kulit
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(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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320

07/03/2022 16:02:37
540   EtiketDID2022017098

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-8-3, Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, 100-0005
Japan

Calbee, 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 :

: Calbee
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Calbee : nama pemohon.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 29, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan (kacang); Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Susu

kedelai; buncis, diolah; hasil produksi susu soya; kacang polong, diolah; kedelai olahan; kentang goreng; kentang yang
dimasak; keripik kedelai; keripik kentang; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik sayuran; keripik ubi; lentil (kacang),
diolah; makanan penutup berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar
kacang; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan dan keripik
berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kedelai; onion rings (olahan dari bawang); produk
makanan dan makanan ringan konsumen yang terbuat dari kentang; ubi jalar, diolah===
===Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kerupuk udang dengan rasa; Makanan ringan
berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar tepung;
Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Muesli; Sediaan sereal;
biskuit-biskuit; coklat; es krim; gula-gula; keripik [produk sereal]; keripik udang; kerupuk; kerupuk nasi; kerupuk udang; kukis
(kue kering); makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makanan ringan berbahan
dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar oat; permen; permen karet kunyah; roti kering croutons; saus salad; sereal bar;
sereal jagung; sereal siap saji; sereal untuk sarapan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:02:45
540   EtiketDID2022017099

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK DUTA HARAPAN INDAH BLOK KK NOMOR 111, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT PORTO INDONESIA SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PORTO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Biru Muda, Biru Navy
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kartu Poker; Kartu Remi; Kartu perdagangan (permainan kartu); bola untuk anak-anak; bola untuk permainan; bola-bola;

cangkir untuk dadu; catur; dadu; game dadu; kartu bingo; kartu domino; kartu permainan; kartu tarot [kartu remi]; kelereng
untuk game; kendaraan mainan yang berbentuk mobil, truk, kereta, dan van, semua yang bertema bola basket, mainan dari
busa dalam bentuk jari dan piala, piala mainan, kartu permainan, kartu mainan, mainan pembuat bunyi-bunyian, mainan untuk
hewan peliharaan; kumpulan permainan papan; mainan *; papan catur; papan shogi; papan-papan permainan-permainan;
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permainan catur; permainan kartu; permainan papan; puzzle; yo-yo===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:03:01
540   EtiketDID2022017100

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mampang Indah I No. 20 RT 003 RW 007 Kel. Grogol Kec. Limo, Kota Depok,
Jawa Barat, 16512

SISKA MARLINA SULISTAMI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Humidite DE SOPHIA + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU, 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; 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 pelembab; Krim wajah (kosmetik); Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan; Losion dan serum;
Losion mandi berendam; Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pijat wajah; Losion
untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Odol; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pewarna dan cat rambut; Produk
perawatan kecantikan; 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; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
aromaterapi; krim bibir; krim cukur; krim dasar bedak; krim foundation; 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; 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; 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 pembersih wajah; sediaan pembersihan;
sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemutih gigi; 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;
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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

07/03/2022 16:04:24
540   EtiketDID2022017101

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 :

: BENE PANINERIA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agar-agar buah (gula-gula); Beras; Biskuit kering; Bubuk bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk dan

campuran untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Bubuk dari buah prem; Bubuk ginseng dan ginseng merah, bukan
untuk keperluan medis; Bubuk kari; Bubuk untuk es krim; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk
untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bubur nasi ayam; Hamburger sandwiches; Hidangan kering-beku
dengan bahan utama adalah nasi; Kakao; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Kue;
Kue kering (pastri); Kue-kue; Kunyit putih bubuk (Bumbu); Lada hitam bubuk (bumbu); 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 penutup terbuat dari nasi; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan
ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan yang dibuat terutama dari nasi,
pasta, atau mie; Mie; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi
espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Nasi; Nasi Antah; Nasi Aron; Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi Ayam Bakar
Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi Ayam Betutu; Nasi
Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam
Geprek Cabe Hijau; Nasi Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi
Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng Mentega; Nasi Ayam Isi Buluh; Nasi Ayam Kailo;
Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Kecap; Nasi Ayam Kecombrang; Nasi Ayam Kemangi;
Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam Paniki; Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet; Nasi Ayam Pop; Nasi
Ayam Rica Rica; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi Ayam Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi
keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi Ayam crispy
original (Ayam goreng tepung original); Nasi BBQ Saus Jawa; Nasi Bakar Ayam; Nasi Balap Puyung; Nasi Begana; Nasi
Bekepor; Nasi Berkat; Nasi Bola Tuna; Nasi Burung Puyuh; Nasi Cakalang Cabai Hijau; Nasi Cakalang Rica Rica; Nasi
Cakalang Suwir Pedas; Nasi Cakalang Woku; Nasi Cakalang suwir kecombrang; Nasi Campur Bali; Nasi Cumi Cabe hijau;
Nasi Cumi pedas; Nasi 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 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; Olahan yang terbuat dari
sereal; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Pengganti
Mayones; Puding kering; Pulut Nasi; Roti lapis hotdog; Sediaan hidangan nasi; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu
[kelp]; Vermiseli pita; bibimbap [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan tambahan sayuran dan daging sapi];
bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran dan daging sapi]; biskuit; biskuit malt; bola nasi ketan; bubuk anggur merah untuk
digunakan sebagai bumbu; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai penyedap makanan; bubuk bawang; bubuk bawang
putih; bubuk biji perilla untuk keperluan kuliner; bubuk cabai; bubuk cabai [bumbu]; bubuk cengkeh [rempah-rempah];
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bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk daun kelor dimakan mengandung kelor; bubuk
kakao instan  ; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk
kokoa; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; bubuk mustard [rempah-rempah];
bubuk pengembang; bubuk ragi; bubuk saus; bubuk soda kue; bubuk stevia kering [pemanis alami]; bubuk teh instan; bubuk
untuk membuat es krim; bubuk untuk menggoreng ayam; bubuk wasabi; bubur nasi; bumbu; bumbu dan bumbu; bumbu
masak; campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; coklat; cuka; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; es dalam bentuk
bubuk atau butiran; es krim; es yang dapat dimakan; garam; gimbap [hidangan nasi Korea]; gochugaru [bubuk cabai merah];
gula-gula; hamburger [sandwich]; herbal kering untuk keperluan kuliner; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi;
hidangan utama yang terdiri dari pasta atau nasi; intip (makanan terbuat dari nasi yang di goreng); jahe bubuk untuk
digunakan sebagai bumbu; jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam,
ham, dan sosis pedas]; jeli buah [gula-gula]; karamel [permen]; keripik nasi; kerupuk nasi; kopi buatan; kue-kue gurih; kukis
(kue kering); lada bubuk (bumbu); madu; 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 pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan
juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan disiapkan terutama
terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan pembuka dan
makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan ringan berbahan dasar beras;
makanan siap saji kering; mayones; mie instan; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar kakao; minuman
berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; minuman terbuat dari campuran
matcha dan susu (berbahan dasar matcha); moster; 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; nurungji [kerak nasi hangus]; onigiri [bola nasi];
paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; permen; permen peppermint; produk nasi untuk makanan; puding; rempah-
rempah; roti*; royal jelly *; sagu; salad nasi; saus; sediaan hidangan nasi yang digulung dengan rumput laut; sediaan-sediaan
berbahan dasar sereal; senbei [kerupuk nasi]; sereal, diproses; sirup (pati) untuk keperluan kuliner; teh; tempura yang
diletakkan di atas nasi yang disajikan dalam mangkuk; tepung atau bubuk untuk gula-gula; tepung untuk makanan dan
minuman; vanilla bubuk (Bumbu); wafel; wafer; wafer gulung [cookies]; yaksik [hidangan Korea yang utamanya terdiri dari nasi
manis dengan tambahan kacang dan jujub]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:04:58
540   EtiketDID2022017102

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Satria I No. 36 RT. 001 RW. 004 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460

Riza Rizki Pratama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Huruf Kanji dibaca DJALU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas-tas; tas *; tas genggam; tas kecil (tas) anti air; tas tangan; tas tangan kecil (tas tangan)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:05:05
540   EtiketDID2022017103

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SUNGAI SADDANG LAMA NO. 52, KEL. MARICAYA BARU, KEC. MAKASSAR,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan

ERWIN AMIR

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 :

: POSH SYMPTOMS
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 Hangat lengan pendek; Bandana anak-anak; Bedong; Celana jeans; Celana korduroi; Gurita (Korset); Ikat kepala

(pakaian); Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian
Bawahan bikini; Pakaian linen; Pakaian muslim; Pashmina; Peci; Sepatu Dansa; Sol sepatu; Switer lengan panjang; TADAH
LIUR BUKAN DARI KERTAS; Tunik jumbo (pakaian); alas kaki; atasan [pakaian]; baju berburu; band leher [bagian dari
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pakaian]; bandana [syal]; bando [pakaian]; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; blazer
[pakaian bisnis]; blus; blus [pakaian bisnis]; bolero; bra; bra menyusui; bulu tiruan [pakaian]; cardigan; celana; celana anak;
celana bayi; celana berupa kaos kaki (stoking); celana boxer; celana kasual; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor];
celana pendek; celana stretch; celemek [pakaian]; dalaman jilbab; dasi; dasi kupu-kupu; daster; gaun [pakaian bisnis]; gaun
pesta; hoodies; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; jaket; jaket [pakaian]; jaket bomber; jaket denim; jas [pakaian]; jas hujan;
jumpsuits [pakaian]; kamisol; kaos; kaos kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos, celana pendek dan kaus kaki
American football; kaus [pakaian]; kebaya batik (pakaian); kemeja [pakaian bisnis]; kepala membungkus [pakaian]; kerah
[pakaian]; kerudung [pakaian]; kimono; korset [pakaian dalam]; kostum Halloween; kostum tari; lingerie; mantel; muffs
[pakaian]; oto, bukan dari kain atau kertas; pakaian [pakaian]; pakaian bersulam; pakaian dalam; pakaian dalam wanita;
pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dansa; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian denim; pakaian formal;
pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kerja; pakaian olahraga; pakaian pantai; pakaian
pendaki; pakaian pengantin; pakaian renang; pakaian santai; pakaian seragam; pakaian ski; pakaian tahan air; pakaian tenun;
pakaian tidur; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk pria; pakaian untuk
senam; pakaian wanita; pakaian yang mengandung zat pelangsing; penghangat lengan [pakaian]; penutup dada khususnya
untuk wanita (bustiers); piyama; piyama rajut; rok; rok [pakaian bisnis]; rok celana; sabuk pinggang [pakaian]; sandal; sandal
bakiak; sandal selop; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung tangan; sarung tangan snowboard; selendang [pakaian];
sepatu; sepatu bayi; sepatu berkuda; sepatu boot; sepatu karet; sepatu olahraga; sepatu pantofel pria; sepatu salju; sepatu
sandal; sepatu senam; setelan jas; sol sepatu; syal dan jilbab; syal leher [muffler]; tali celana; tali sepatu; tali untuk bra [bagian
pakaian]; teddies pakaian dalam; topi; topi hujan; topi mandi; topi pelindung; topi ski===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:06:13
540   EtiketJID2022017104

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mangga Dua Abdad, Ruko Bahan Bangunan Blok J No. 25, Mangga Dua Selatan,
Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT QRIOS NAFIRI ANDALAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu Muda, Ungu Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa penjualan; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui

jaringan komputer dan situs web (website); Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis;
Penyediaan layanan direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang menampilkan
hyperlink ke situs web; Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa dan penyedia jasa tenaga kerja
professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman; jasa penjualan secara online; jasa strategi
pemasaran melalui media sosial; pemasaran media sosial; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang
dan jasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:08:20
540   EtiketJID2022017105

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Plaza Asia Office Park Unit 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Kel. Senayan, Kec.
Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. CIPTADANA SEKURITAS ASIA

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 :

: BLUECHIP CIPTADANA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa otentikasi pengguna menggunakan teknologi untuk transaksi perdagangan elektronik; Jasa pengembangan

lingkungan virtual online untuk pengguna platform perdagangan saham elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran
keuangan dan moneter elektronik (jasa komputer); Layanan konsultasi yang berkaitan dengan aplikasi perencanaan; Layanan
perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) dengan fitur perangkat lunak yang menyediakan informasi keuangan dalam hal
perdagangan, pertukaran uang, penyelesaian dagang, informasi pasar keuangan, informasi yang akan digunakan dalam
perdagangan dan perkiraan komoditas; Membangun platform internet untuk perdagangan elektronik; Penyedia layanan
aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi mengunggah, mengunduh,
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mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan,
mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan
komunikasi; Penyediaan jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk melakukan transaksi
akun, perdagangan sekuritas, riset, analisa, dan aktivitas manajemen portofolio, semua dalam bidang investasi dan keuangan;
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 perangkat lunak yang dapat diunduh secara online untuk
penggunaan sementara untuk memfasilitasi perdagangan secara elektronik; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh/ dapat diunduh secara online untuk penggunaan sementara untuk memfasilitasi perdagangan secara elektronik;
Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online; aplikasi perangkat lunak
yang dapat diakses melalui situs web; jasa penyedia layanan aplikasi  (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting,
menampilkan, membuat blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi
jaringan komunikasi.; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau
memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat
blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi melalui jaringan
komunikasi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang menyediakan dompet digital; jasa
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang menyediakan dompet digital jasa penyedia layanan
mesin pencari; layanan penyediaan aplikasi online berbasis internet yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi
yang memudahkan pengguna untuk saling berbagi video; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak investasi
online yang tidak dapat diunduh; menyediakan perangkat lunak komputer dan aplikasi komputer yang tidak dapat di unduh
secara online untuk streaming video, musik dan gambar; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk
perantara dan perdagangan investasi, sekuritas, saham, obligasi, investasi modal, komoditas dan ekuitas, perbankan dan
manajemen kas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan keuangan; pemrograman komputer
untuk perdagangan elektronik; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau
memfasilitasi mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming,
menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media
elektronik atau informasi melalui jaringan komunikasi; penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh (penyedia
layanan aplikasi); penyediaan suatu platform perangkat lunak untuk digunakan pada penelitian pasar dan analitik data===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:09:15
540   EtiketDID2022017106

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Argopuro No. 57 RT. 001 RW. 004, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, 68322
Lovely Sabrina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jewelop
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
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511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===perhiasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:10:05
540   EtiketDID2022017107

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PURI KENCANA BLOK M-12/18, RT. 008/RW. 007, KEL. KEMBANGAN SELATAN,
KEC. KEMBANGAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610

WIJAYA SUTRISNO

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 :

: WEELEE COFFEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : WEELEE COFFEE = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Coklat, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kopi giling; minuman berbahan dasar kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:13:29
540   EtiketDID2022017108

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-8-3, Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo, 100-0005
Japan

Calbee, 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 :

: JAGA POKKURU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : JAGA POKKURU : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; kentang goreng; kentang yang dimasak; keripik kentang; keripik

kentang terbuat dari ubi jalar; keripik sayuran; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar
sayuran; produk makanan dan makanan ringan konsumen yang terbuat dari kentang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:14:17
540   EtiketDID2022017109

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cut Mutia No. 9, RT. 010 RW.005, Cikini, Menteng, , Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta

PT CITA SELERA RASAKU

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 :

: SALEROKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan beku terutama terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan beku terutama

terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan beku terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan penutup beku
berupa air es dengan rasa; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi;
makanan penutup beku; makanan penutup beku yang terbuat dari air, pemanis, dan sirup buah atau perasa lainnya===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:14:53
540   EtiketJID2022017110

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Plaza Asia Office Park Unit 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Kel. Senayan, Kec.
Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. CIPTADANA SEKURITAS ASIA

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 :

: LOGO (BLUECHIP CIPTADANA)
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Putih, Abu - Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa otentikasi pengguna menggunakan teknologi untuk transaksi perdagangan elektronik; Jasa pengembangan

lingkungan virtual online untuk pengguna platform perdagangan saham elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran
keuangan dan moneter elektronik (jasa komputer); Layanan konsultasi yang berkaitan dengan aplikasi perencanaan; Layanan
perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) dengan fitur perangkat lunak yang menyediakan informasi keuangan dalam hal
perdagangan, pertukaran uang, penyelesaian dagang, informasi pasar keuangan, informasi yang akan digunakan dalam
perdagangan dan perkiraan komoditas; Membangun platform internet untuk perdagangan elektronik; Penyedia layanan
aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi mengunggah, mengunduh,
mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan,
mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan
komunikasi; Penyediaan jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk melakukan transaksi
akun, perdagangan sekuritas, riset, analisa, dan aktivitas manajemen portofolio, semua dalam bidang investasi dan keuangan;
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 perangkat lunak yang dapat diunduh secara online untuk
penggunaan sementara untuk memfasilitasi perdagangan secara elektronik; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh/ dapat diunduh secara online untuk penggunaan sementara untuk memfasilitasi perdagangan secara elektronik;
Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online; aplikasi perangkat lunak
yang dapat diakses melalui situs web; jasa penyedia layanan aplikasi  (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting,
menampilkan, membuat blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi
jaringan komunikasi.; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau
memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat
blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi melalui jaringan
komunikasi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang menyediakan dompet digital; jasa
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang menyediakan dompet digital jasa penyedia layanan
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mesin pencari; layanan penyediaan aplikasi online berbasis internet yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi
yang memudahkan pengguna untuk saling berbagi video; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak investasi
online yang tidak dapat diunduh; menyediakan perangkat lunak komputer dan aplikasi komputer yang tidak dapat di unduh
secara online untuk streaming video, musik dan gambar; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk
perantara dan perdagangan investasi, sekuritas, saham, obligasi, investasi modal, komoditas dan ekuitas, perbankan dan
manajemen kas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan keuangan; pemrograman komputer
untuk perdagangan elektronik; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau
memfasilitasi mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming,
menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media
elektronik atau informasi melalui jaringan komunikasi; penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh (penyedia
layanan aplikasi); penyediaan suatu platform perangkat lunak untuk digunakan pada penelitian pasar dan analitik data===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:15:08
540   EtiketDID2022017111

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Aipda KS. Tubun II/10, RT. 005, RW. 001, Slipi, Pal Merah, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Eddyanto Hadisurjo

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 :

: illustro N 1-day
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Abu-abu, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===lensa kontak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:16:02
540   EtiketDID2022017112

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dr. Wahidin Gg. Arjuna No. 39 Mertokusuman Rt. 02 Rw. 02, Kel. Pati Weyan,
Kec. Pati, Kab. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 59115

Wiwik Prihastuti Yuaningsih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BWT TRISHATAMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Kuning Keemasan
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman tanpa-alkohol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:17:13
540   EtiketDID2022017113

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Satria I No. 36 RT. 001 RW. 004 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460

Riza Rizki Pratama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Huruf Kanji dibaca DJALU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Handuk; handuk; handuk dari tekstil; handuk katun===
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===Handuk; handuk; handuk dari tekstil; handuk katun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:18:57
540   EtiketDID2022017114

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PERDANA BLOK. D NO. 4, KEL. SUKADAMAI KEC. TANAH SAREAL, Kota
Bogor, Jawa Barat

GUNAWAN

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 :

: CAP ZEBRA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===cuka; cuka putih===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:23:41
540   EtiketDID2022017115

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rawasari VII Blok C No. 11 RT. 054/RW. 005, Kelurahan Teluk Dalam,
Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

RIZKI AULIA SARI

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 :

: Bebek & Ayam Rempah KIKI Banjarmasin, Rawasari
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam

Cabai Hijau; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam Goreng Lengkuas;
Nasi Ayam Goreng Mentega; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet; Nasi Ayam Sambal
Matah; Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original); Nasi gurih Ayam penyet; nasi ayam; nasi bebek===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:24:01
540   EtiketJID2022017116

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mangga Dua Abdad, Ruko Bahan Bangunan Blok J No. 25, Mangga Dua Selatan,
Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT QRIOS NAFIRI ANDALAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu Muda, Ungu Tua
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

konsultan jasa dan produk; jasa konsultasi keuangan, manajemen dan konsultasi; konsultasi keuangan di bidang mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto
(crypto tokens) dan token utilitas; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan; konsultasi keuangan yang
berkaitan dengan pinjaman; layanan perencanaan keuangan online; menyediakan informasi keuangan dan asuransi secara
online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; menyediakan informasi keuangan online dari basis data
komputer atau Internet; persiapan dan analisis laporan keuangan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:25:58
540   EtiketDID2022017117

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Plaza Asia Office Park Unit 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Kel. Senayan, Kec.
Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. CIPTADANA SEKURITAS ASIA

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 :

: LOGO (BLUECHIP CIPTADANA)
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Putih, Abu - Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi telepon seluler (perangkat lunak); Perangkat lunak cloud komputer yang tidak dapat diunduh; 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 dan perangkat
lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis, berita;
Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
Perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk melakukan
transaksi akun, perdagangan sekuritas, riset, analisa, dan aktivitas manajemen portofolio, semua dalam bidang investasi dan
keuangan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perantara dan perdagangan investasi, sekuritas, saham,
obligasi, investasi modal, komoditas, dan ekuitas; Perangkat lunak seluler; Perangkat lunak untuk informasi kredit pribadi
terkait dengan keuangan; Perangkat yang dapat dibaca mesin untuk sistem pembayaran tanpa uang tunai; Peranti lunak
komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan; Peranti lunak komputer untuk digunakan di
dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan.; Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan
cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; Peranti lunak untuk penyediaan layanan perdagangan ekuitas, layanan
crossing dan pertukaran sekuritas, metode otomatis untuk crossing perintah keuangan (crossing financial orders), pertukaran
keuangan dan crossing elektronik; Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan
transaksi keuangan; Program komputer untuk digunakan dalam pemrosesan data yang berhubungan dengan catatan
keuangan; Program komputer untuk manajemen keuangan; Program komputer untuk pelaporan keuangan; Program komputer
yang berhubungan dengan perihal keuangan; Program permainan komputer untuk mensimulasikan perdagangan sekuritas
keuangan (perangkat lunak); Program-program komputer terekam; aplikasi komputer untuk mengotorisasi pembayaran
elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi
keuangan elektronik; aplikasi komputer utuk mengolah pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi
pengaturan keuangan; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
ponsel; aplikasi seluler untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; kartu-kartu bersandi dan magnetik untuk
digunakan dalam pengiriman dana secara elektronik dan untuk transaksi-transaksi keuangan pada umumnya; mesin elektronik
untuk merekam operasi keuangan; perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat keras komputer; perangkat
keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik
serta transaksi keuangan elektronik; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat
lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak cloud komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak dan aplikasi untuk
perangkat seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler, dapat diunduh; perangkat lunak komputer berkenaan
dengan pengumpulan dan penyaluran data, pertukaran uang, transaksi saham, transaksi bursa, serta transaksi keuangan;
perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam kaitannya dengan layanan keuangan, transaksi
keuangan, perdagangan elektronik, pembayaran elektronik, penukaran mata uang asing, layanan perdagangan dan broker
dan layanan konsultasi investasi; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak komputer untuk
menghasilkan model keuangan; perangkat lunak komputer untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan
dan pengindeksan; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak
komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat lunak pengoperasian komputer; perangkat lunak simulasi;
perangkat lunak simulasi untuk tujuan pelatihan; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak untuk aplikasi
komputer; perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan keuangan; perangkat lunak untuk digunakan dalam
pertukaran keuangan; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain; perangkat lunak untuk
mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren; perangkat lunak untuk mengakses jasa-jasa perbankan dan
keuangan melalui jaringan komputer global; perangkat lunak untuk mengarahkan order dan menjalankan jual beli sekuritas
yang akan digunakan oleh broker, dealer dan pelanggannya; perangkat lunak untuk mengimplementasikan dan mencatat
transaksi keuangan; perangkat lunak untuk menyediakan sebuah platform keuangan elektronik yang memfasilitasi transaksi
pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah jaringan komputer; perangkat lunak untuk menyelesaikan transaksi
keuangan; perangkat lunak untuk smartphone; perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk memungkinkan transfer uang secara elektronik antara para pengguna; perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu,
platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi hutang; piranti keras komputer,
periferal komputer, dan piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran elektronik, transaksi tunai elektronik, transfer dana
elektronik, dan layanan pengiriman uang elektronik secara elektronik dan nirkabel; platform perangkat lunak komputer;
platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh;
produk perangkat lunak komputer; program aplikasi cerdas, dapat diunduh untuk terminal nirkabel ; program dan perangkat
lunak komputer; program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]; program komputer dan perangkat lunak komputer
untuk perdagangan efek elektronik; program komputer disimpan dalam bentuk digital; program komputer untuk manajemen
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dokumen; program komputer untuk manajemen proyek; program komputer untuk mengakses dan menggunakan Internet;
program komputer untuk pemrosesan data; program komputer yang digunakan untuk sistem cash register elektronik; program
komputer, dapat diunduh; program komputer, direkam; program pengolahan data; program pengoperasian komputer; program
pengoperasian komputer, direkam; program perangkat lunak komputer; program utilitas komputer yang dapat diunduh;
program-program komputer yang dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:29:15
540   EtiketDID2022017118

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Modern Industri XVI Blok AF No.3A, Kawasan Industri Modern Cikande, Kel.
Sukatani, Kec. Cikande, Kab. Serang, Prop Banten, Kabupaten Serang, Banten

PT. Santani Agro Perkasa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MANT - UP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===fungisida, herbisida; insektisida untuk keperluan pertanian; pestisida; rodentisida===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:29:25
540   EtiketDID2022017119

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan
Ajinomoto Co., Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Smart Salt Bijak Garam & DEVICE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Smart Salt Bijak Garam: suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau, biru, jingga dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43, 29, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan

minuman; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; memberikan informasi di bidang resep dan memasak dari basis data
komputer; saran tentang resep memasak===
===Air kaldu yang dipadatkan; Kacang olahan; Konsentrat kaldu; Kroket; Telur; air dadih; air kaldu; bahan makanan yang
terbuat dari kacang; buah beku; buah yang sudah diolah; buah, diawetkan; daging; daging, beku; daging, diawetkan; ekstrak
daging; ikan beku; ikan, diawetkan; jeli daging; jeli untuk makanan; kacang dengan rasa; kacang, diawetkan; kaldu; kaldu
ayam; lemak babi; lemak yang bisa dimakan; margarin; mentega; minyak untuk makanan; minyak zaitun untuk makanan;
persediaan daging sapi; persiapan untuk membuat sup; produk daging olahan; produk makanan laut olahan; salad sayuran;
sayuran beku; sayuran olahan; sayuran, diawetkan; sediaan Ikan; sediaan kaldu; sediaan untuk membuat sup; selai jeruk;
sup; sup instan===
===Baozi (roti isi); Beras; Cairan berbumbu untuk merendam makanan; Campuran tepung; Kue pangsit Cina; Mie; Pangsit;
Pasta; Penguat rasa; Ravioli; Sediaan sereal; biji cokelat; bubur; bumbu; bumbu masak; campuran bumbu; campuran saus
[bumbu]; campuran untuk membuat teh; campuran untuk sediaan saus; cuka; dressings for salad (saus); garam untuk
memasak; gula-gula; jiaozi [pangsit isi]; kecap; kopi; lada; lumpia; makanan ringan berbasis sereal; makanan siap saji
berbahan dasar mie; makaroni; marinades (cairan yang memberikan rasa asin); mayones; mie goreng; mie instan; moster;
nasi goreng; pai; pangsit China yang diisi; pangsit Cina dengan isian (Shumai, dimasak); pangsit berbasis tepung; pelunak
daging untuk keperluan rumah tangga; penyedap kopi; penyedap makanan, selain minyak esensial; pizza; produk nasi untuk
makanan; remah roti; rempah-rempah; roti bun; roti*; saos tomat; saus [bumbu]; saus cabai; saus daging; saus pasta; saus
teriyaki; saus tiram [sambal]; saus tomat; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sereal bar; teh; tepung
bumbu; tepung terigu; vareniki [Pangsit dari eropa Timur]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:30:01
540   EtiketDID2022017120

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LING. BUKIT JINAM RT 002 RW 001 KELURAHAN PASAR SAROLANGUN
KECAMATAN SAROLANGUN, Kabupaten Sarolangun, Jambi

AWLIYATUL FITRIYAH
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: L'EIDER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : WARNA KUNING DAN COKLAT
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; Balsem kecantikan; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat
untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa pencuci wajah;
Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk kosmetik; 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 sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan
dalam mencuci; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik;
Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk menghilangkan minyak
wajah; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk wajah; Maker
wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker
wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk
perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi,
yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; 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 Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi;
Sabun cair wajah; Sabun jerawat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik;
Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sampo rambut
3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan
tanpa obat; 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 kulit wajah; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah;
Sediaan perawatan wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan wajah; 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); Serum kecantikan (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; barang-barang toilet (toilet articles),
yaitu, sabun dan air toilet; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk kosmetik,
krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih tubuh
dan wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat wajah; concealer wajah; emulsi
wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esens wajah; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung
obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; kapas
kecantikan; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan,
bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam
bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu, susu, losion,
gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim anti-penuaan untuk wajah; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan
balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk
untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pemutih kulit wajah; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim untuk mencegah kerutan wajah; 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; lilin untuk keperluan kecantikan; losion pemutih kulit wajah; losion
pengelupasan untuk wajah; losion tubuh dan wajah; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah
untuk dipakai setelah bercukur; lotion kecantikan; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut;
make-up untuk wajah dan tubuh; 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 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; mengklarifikasi tonik
wajah; minyak wajah; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty
pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket wajah; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau;
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 tata rias wajah, pembersih kosmetik;
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pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci wajah berbentuk bubuk;
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk
digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk perawatan tubuh [tidak
mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan
wajah [kosmetik]; produk sabun; rias wajah; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi;
sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk
binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan,
wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cukur; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair;
sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan;
sabun non-obat untuk wajah; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah;
sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; 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;
sabun wangi; sabun-sabun; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan
wajah topikal; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; 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 kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan pembersih pribadi untuk
wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan
untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan pembersih kulit
untuk wajah dan tubuh; 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 kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah;
strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; susu kecantikan; susu pelembab untuk pemutih kulit
wajah; susu pembersih wajah; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh;
susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak
mengandung obat; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:30:09
540   EtiketJ152022017121

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. A. P. Pettarani Ruko Diamond No. 7 Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota
Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90231

PT. Citra Celebas Multimedia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRIMAHOME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, KUNING, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan penyedia akses internet; layanan penyedia layanan internet [ISP]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:31:55
540   EtiketDID2022017122

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Sindangbarang Asri Blok E No. 7, Kota Bogor, Jawa Barat, 16117
Tri Biantoro S.Si

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEAUTYMI
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, dan Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); 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; 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 wajah kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik
berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-
obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami;
Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia;
Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak
padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-
garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit
manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah
sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik;
Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim 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, 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); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sabun Mandi; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan
kosmetik; Sampo rambut 3-in-1; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih
Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan 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 cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); amber [parfum];
ambergris [parfum]; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; astringen untuk keperluan
kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; balsem, selain untuk keperluan medis; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk
keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk
keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas 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; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts
[kosmetik]; bubuk tubuh berkilau; 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; cologne
setelah bercukur; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton
buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh
[wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi
wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi badian; 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 dipakai
setelah bercukur; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk
keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease 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; 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;
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kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim
anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan
sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar
kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik
tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik 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 kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk
leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh;
kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion,
gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang
digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik
yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-
shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk
keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi;
krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan
lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan
kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan
lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan
kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan
kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim 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 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; losion kosmetik; losion setelah bercukur; losion susu matahari
kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk tubuh; lotion bayi
[perlengkapan mandi]; 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; 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; 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 tubuh; mandi busa
bayi; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata,
losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari,
sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit
untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak esensial
aromatik; 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 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; mousses [kosmetik]; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan
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 anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit digunakan sebagai
kosmetik; pelembab tubuh; 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, 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; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna 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]; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun kosmetik; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [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
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dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit
dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh
plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah
untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik;
sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan
pengencangan payudara kosmetik; sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan
kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel
mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan
perawatan 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 untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti
pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan mencuci tangan
diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan
gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik;
semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat
bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu pelembab setelah
bercukur; 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; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; 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; 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; tubuh gemerlap; 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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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu Muda, Ungu Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan

perencanaan karir; menyediakan platform online yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk
membuat, mengunggah, menandai, melihat, membuat anotasi, dan berbagi data, informasi, dan konten multimedia===
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi telepon seluler (perangkat lunak); Perangkat lunak cloud komputer yang tidak dapat diunduh; 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 dan perangkat
lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis, berita;
Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
Perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk melakukan
transaksi akun, perdagangan sekuritas, riset, analisa, dan aktivitas manajemen portofolio, semua dalam bidang investasi dan
keuangan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perantara dan perdagangan investasi, sekuritas, saham,
obligasi, investasi modal, komoditas, dan ekuitas; Perangkat lunak seluler; Perangkat lunak untuk informasi kredit pribadi
terkait dengan keuangan; Perangkat yang dapat dibaca mesin untuk sistem pembayaran tanpa uang tunai; Peranti lunak
komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan; Peranti lunak komputer untuk digunakan di
dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan.; Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan
cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; Peranti lunak untuk penyediaan layanan perdagangan ekuitas, layanan
crossing dan pertukaran sekuritas, metode otomatis untuk crossing perintah keuangan (crossing financial orders), pertukaran
keuangan dan crossing elektronik; Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan
transaksi keuangan; Program komputer untuk digunakan dalam pemrosesan data yang berhubungan dengan catatan
keuangan; Program komputer untuk manajemen keuangan; Program komputer untuk pelaporan keuangan; Program komputer
yang berhubungan dengan perihal keuangan; Program permainan komputer untuk mensimulasikan perdagangan sekuritas
keuangan (perangkat lunak); Program-program komputer terekam; aplikasi komputer untuk mengotorisasi pembayaran
elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi
keuangan elektronik; aplikasi komputer utuk mengolah pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi
pengaturan keuangan; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
ponsel; aplikasi seluler untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; kartu-kartu bersandi dan magnetik untuk
digunakan dalam pengiriman dana secara elektronik dan untuk transaksi-transaksi keuangan pada umumnya; mesin elektronik
untuk merekam operasi keuangan; perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat keras komputer; perangkat
keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik
serta transaksi keuangan elektronik; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat
lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak cloud komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak dan aplikasi untuk
perangkat seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler, dapat diunduh; perangkat lunak komputer berkenaan
dengan pengumpulan dan penyaluran data, pertukaran uang, transaksi saham, transaksi bursa, serta transaksi keuangan;
perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam kaitannya dengan layanan keuangan, transaksi
keuangan, perdagangan elektronik, pembayaran elektronik, penukaran mata uang asing, layanan perdagangan dan broker
dan layanan konsultasi investasi; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak komputer untuk
menghasilkan model keuangan; perangkat lunak komputer untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan
dan pengindeksan; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak
komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat lunak pengoperasian komputer; perangkat lunak simulasi;
perangkat lunak simulasi untuk tujuan pelatihan; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak untuk aplikasi
komputer; perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan keuangan; perangkat lunak untuk digunakan dalam
pertukaran keuangan; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain; perangkat lunak untuk
mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren; perangkat lunak untuk mengakses jasa-jasa perbankan dan
keuangan melalui jaringan komputer global; perangkat lunak untuk mengarahkan order dan menjalankan jual beli sekuritas
yang akan digunakan oleh broker, dealer dan pelanggannya; perangkat lunak untuk mengimplementasikan dan mencatat
transaksi keuangan; perangkat lunak untuk menyediakan sebuah platform keuangan elektronik yang memfasilitasi transaksi
pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah jaringan komputer; perangkat lunak untuk menyelesaikan transaksi
keuangan; perangkat lunak untuk smartphone; perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk memungkinkan transfer uang secara elektronik antara para pengguna; perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu,
platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi hutang; piranti keras komputer,
periferal komputer, dan piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran elektronik, transaksi tunai elektronik, transfer dana
elektronik, dan layanan pengiriman uang elektronik secara elektronik dan nirkabel; platform perangkat lunak komputer;
platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh;
produk perangkat lunak komputer; program aplikasi cerdas, dapat diunduh untuk terminal nirkabel ; program dan perangkat
lunak komputer; program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]; program komputer dan perangkat lunak komputer
untuk perdagangan efek elektronik; program komputer disimpan dalam bentuk digital; program komputer untuk manajemen
dokumen; program komputer untuk manajemen proyek; program komputer untuk mengakses dan menggunakan Internet;
program komputer untuk pemrosesan data; program komputer yang digunakan untuk sistem cash register elektronik; program
komputer, dapat diunduh; program komputer, direkam; program pengolahan data; program pengoperasian komputer; program
pengoperasian komputer, direkam; program perangkat lunak komputer; program utilitas komputer yang dapat diunduh;
program-program komputer yang dapat diunduh===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:35:22
540   EtiketDID2022017125

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2-7-2 Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-7015
Japan

Konica Minolta, 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 :

: FORXAI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : FORXAI : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 42, 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mesin dan instrument pengukuran atau pengujian; Peralatan kontrol listrik; Sistem kontrol [perangkat keras komputer]

untuk sistem pencetakan; alarm gas; alarm kebakaran; alarm pencuri; alat dan instrumen fotografi; detektor panas; kamera;
kamera digital; kamera inframerah; kamera pengintai video; kamera video; peralatan dan instrumen kontrol listrik dan
elektronik; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; program komputer; sensor gerak; sensor inframerah; sensor termal;
sistem kontrol elektronik untuk mesin; unit kontrol elektronik===
===Desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer; Merancang
mesin, peralatan, instrumen [termasuk bagian-bagiannya] atau sistem yang terdiri dari mesin, peralatan, dan instrumen
tersebut; menyediakan program komputer di jaringan data; penyewaan alat dan instrumen ukur; saran teknologi yang
berkaitan dengan komputer, mobil dan mesin industri===
===Peralatan dan instrumen medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:36:24
540   EtiketDID2022017126

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sequis Tower Lantai 38, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 71, RT. 005 RW. 003,
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12190, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT. GUNUNG SEWU KENCANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ratu Santi Ermawati, S.T.
Asiamark  Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GUNUNG SEWU KENCANA dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alang-alang [bahan belum dikerjakan atau sebagian dikerjakan]; Bangku; Bantal Korea (Bangsuk); Cermin saku untuk tas;

Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Gading palem; Lemari kantor (filling cabinet); Lemari serbaguna; Lonceng angin;
Meja [Perabotan]; Rak serbaguna; Ring, bukan dari logam, bukan dari karet atau serat vulkanisir; Sampel makanan model
buatan terbuat dari plastik; Tempat payung; Tempat tidur per (spring bed); Tempat tidur tunggal / ganda; Tirai jendela dalam
ruangan [bernuansa] [furnitur]; alat kelengkapan peti mati, bukan dari logam; anyaman jerami; baki keyboard komputer;
bangku kecil; bangku kerja; bantal guling; boneka binatang; dasar sisir untuk sarang lebah; daun meja; dekorasi plak dinding
(perabotan) bukan dari tekstil; drum penyimpanan plastik; engsel tali, bukan dari logam; furnitur anak-anak; furnitur logam;
furnitur terbuat dari rotan; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per;
gantungan jas; gantungan pakaian; induk mutiara; kabinet; kait cangkir hisap, bukan dari logam; karang, tidak dikerjakan atau
semi-dikerjakan; karya seni dari kulit kacang; karya seni yang terbuat dari ambar; karya seni yang terbuat dari bambu; karya
seni yang terbuat dari kayu; karya seni yang terbuat dari lilin; karya seni yang terbuat dari plastik; karya seni yang terbuat dari
plester; kasur; kasur jerami; kerah, bukan dari logam, untuk pipa pengikat; kerai dan tirai jendela dalam ruangan; keran, bukan
dari logam, untuk tong; keran, bukan dari logam, untuk tong bir; klem, bukan dari logam; klip plastik untuk menyegel tas;
konektor sambungan struktural, bukan dari logam; konter penjualan; kotak alat, bukan dari logam, kosong; kotak dekoratif
terbuat dari kayu; kunci pegas non-logam; kuning kuning; kursi [kursi]; kursi berjemur; kursi disesuaikan untuk digunakan oleh
mereka yang memiliki kesulitan mobilitas; kursi santai; label harga plastik; laci; lemari komputer [perabot]; lemari penyimpanan
dari logam; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; lengan kabel non-logam; lengan penjepit bukan dari
logam; mantel; mebel; meja; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari plastik; meja dari logam; meja ganti untuk bayi; meja
juru gambar; meja kerja; meja komputer; meja rias tiga cermin; meja teh; meja tulis; paku rak untuk peralatan berkuda; patung
vinil; pegas pintu non-logam; pegas tempat tidur dari bahan non-logam; pegas terutama terbuat dari plastik; pegas untuk
mesin cuci (plastik); pelat nomor non-logam; pemegang tiket pergantian plastik bening; pengencang berulir, bukan dari logam;
penutup untuk wadah, bukan dari logam, atau dari kertas; penutup, bukan dari logam, untuk wadah; perabot komputer; peti
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kayu; peti laci; peti mati; peti untuk mainan; pita kayu; rak display papan selancar; rak kayu [perabot]; rak pajangan; rak
pakaian [perabot]; 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; rel pakaian; sofa; sumbat
gabus; sumbat gabus atau gabus tiruan; sumbat gabus tiruan; sumbat kayu untuk wadah kemasan industri; sumbat, bukan
dari kaca, logam atau karet; tabel konsol; table centrepieces [ornamen] terbuat dari lilin; table centrepieces [ornamen] terbuat
dari plester; tabung plastik yang bisa dilipat; talenan [tabel]; tangga [tangga], bukan dari logam; tangki penyimpanan kayu;
tangki penyimpanan plastik; tarikan batu untuk lemari, laci dan perabot; tempat penyimpanan, bukan dari logam; tempat tidur;
tiang tenda, bukan dari logam; tirai jendela; tirai jendela dari kain; tongkat untuk digunakan dalam reed diffusers, dijual
terpisah; wadah penyimpanan yang bisa dilipat, bukan dari logam; wadah penyimpanan, bukan dari logam; wadah, bukan dari
logam [penyimpanan, transportasi]; wadah, bukan dari logam, untuk bahan bakar cair; wadah, bukan dari logam, untuk
menyimpan beras; wadah, bukan dari logam, untuk penggunaan komersial; wadah, bukan dari logam, untuk transportasi;
workstation komputer [furnitur]; workstation memiliki permukaan kerja multi guna untuk digunakan dalam berbagai bidang; yo
[kasur tradisional Korea]; zaisu [Kursi bergaya Jepang]; zataku [meja rendah gaya Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:37:10
540   EtiketDID2022017127

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Satria I No. 36 RT. 001 RW. 004 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460

Riza Rizki Pratama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Huruf Kanji dibaca DJALU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana panjang denim; Ikat pinggang; Jaket-jaket; Tutup kepala; alas kaki; baju; baju berkerah; baju kaos (t-shirt); baju

kaos [pakaian]; celana; celana panjang; celana panjang untuk pria; ikat pinggang untuk pakaian; jaket; jaket [pakaian]; kaos
kaki; legging menjadi celana panjang; pakaian; pakaian pria; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; sarung tangan; sarung
tangan [pakaian]; sarung tangan pakaian; sepatu; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:37:39
540   EtiketJID2022017128

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kramat Raya No. 178C, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430
PT. Ryuichi Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ryuichi
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Ryuichi adalah first son of Dragon artinya anak laki-laki pertama naga. Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi Perdagangan; Agen penjualan; Iklan yang dipasang di luar ruangan; 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 penjualan eceran dan
grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; 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 ritel yang menampilkan bidet; Layanan administrasi
bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan agen penjualan
yang menampilkan peralatan dapur; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel
perangkat keras logam; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan pusat perbelanjaan (Mall);
Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke
situs web ritel online orang lain; 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
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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; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait untuk
memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan
komunikasi; 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; Supermarket bahan bangunan; agen impor-ekspor;
agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang
dan jasa di internet; fungsi kantor; jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa eceran atau grosiran untuk pendingin
udara; jasa periklanan; jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan manajemen; jasa
ritel; 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 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,
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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;
konsultasi manajemen perusahaan; layanan grosir untuk bor dan gergaji listrik; layanan periklanan dan manajemen penjualan;
layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel untuk bor dan gergaji listrik; layanan ritel, layanan ritel supermarket
dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan instalasi sanitasi; manajemen
bisnis; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan;
penyediaan informasi bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di atas disediakan online dari jaringan komputer
global, internet atau komputer database; periklanan; periklanan, pemasaran, riset pasar; promosi penjualan untuk orang lain
melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; pusat perbelanjaan; semua layanan di atas disediakan online
melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; supermarket; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot
kantor, barang pecah belah, teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk
hiasan, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari,
kotak-kotak dari kayu atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja
gambar, meja rias, kursi malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat
majalah, rak buku, kasur-kasur, cermin, meja, tempat payung; toko online; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:40:43
540   EtiketJID2022017129

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mangga Dua Abdad, Ruko Bahan Bangunan Blok J No. 25, Mangga Dua Selatan,
Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT QRIOS NAFIRI ANDALAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu Muda, Ungu Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===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;
jasa penyediaan informasi secara daring (online) dibidang hukum; layanan jejaring sosial online yang dapat diakses melalui
aplikasi seluler yang dapat diunduh.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:42:13
540   EtiketDID2022017130

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Pondok Indah Residence Tower Kartika RT 005 / RW 003 Pondok Pinang, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310

Fiyatri Widuri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Vjatre
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning; Hijau Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah,

minuman energi dan minuman olahraga===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:42:23
540   EtiketDID2022017131

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Pemda-Keradenan No. 29A, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
PT. Samudera Inti Medika, Tia Nurmita

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SIM Samudera Inti Medika
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengukur, alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur jarak, GPS; peralatan dan instrumen kimia; peralatan

diagnosa, bukan untuk pengobatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:43:06
540   EtiketDID2022017132

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sequis Tower Lantai 38, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 71, RT. 005 RW. 003,
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12190, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT. GUNUNG SEWU KENCANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ratu Santi Ermawati, S.T.
Asiamark  Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GUNUNG SEWU KENCANA dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garpu saji dari plastik; Gelas; Gelas anggur; Kemoceng; Loyang; Panci bertekanan (otoklaf); Panci presto; Peralatan

makan dari keramik; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga; Peralatan
masak; Piring; Sendok saji dari plastik; Tatakan; Tutup periuk; aerator anggur; alu kayu; alu kayu dan mortir; alu kayu untuk
penggunaan dapur; bahan tebal untuk memegang wadah panas; barang porselen; botol anggur; cangkir; cetakan [peralatan
dapur]; cetakan puding; diffuser minyak aromatik, selain diffuser buluh, listrik dan non-listrik; dilewati; ember anggur; ember
plastik; ember sauna; gelas kertas atau plastik; gelas minuman keras; gelas pencampur [pengocok]; gelas plastik; guci
porselen; guci porselen untuk selai dan jeli; hewan model [ornamen] terbuat dari china; hewan model [ornamen] terbuat dari
keramik; hewan model [ornamen] terbuat dari porselen; hewan model [ornamen] terbuat dari tembikar; hidangan bunga
rampai; kaca pelat kabel, bukan untuk bangunan; kacamata halaman; kacamata port; karya seni dari porselen, gerabah atau
gelas; karya seni dari porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca; karya seni dari porselen, terakota atau kaca; karya
seni terra-cotta; karya seni yang terbuat dari china; karya seni yang terbuat dari kaca; karya seni yang terbuat dari keramik;
karya seni yang terbuat dari kristal; karya seni yang terbuat dari porselen; karya seni yang terbuat dari tembikar; kerah tetesan
anggur disesuaikan secara khusus untuk digunakan di bagian atas botol anggur untuk menghentikan tetesan; keramik untuk
keperluan rumah tangga; keranjang kawat untuk memanggang; kotak pendingin portabel, non-listrik; kuas bibir; minuman
keras; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari china; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari kaca; model
pesawat terbang [ornamen] terbuat dari keramik; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari porselen; model pesawat
terbang [ornamen] terbuat dari tembikar; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari terra-cotta; mortir dan alu kayu; mortir
kayu untuk penggunaan dapur; mug keramik; mug porselen; ornamen keramik; panci dan wajan portabel untuk berkemah;
panci dan wajan untuk masak; panci penggorengan; panci wajan; panggangan [peralatan memasak]; patung keramik; patung
porselen; patung-patung porselen; pembuka anggur; pencakar panci dan wajan; pendingin anggur, non-listrik; pendingin
minuman portabel, non-listrik; peralatan dan wadah untuk keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan dapur; peralatan
kosmetik dan toilet; peralatan makan keramik; peralatan makan untuk di meja, peralatan masak dan wadah; peralatan untuk
keperluan rumah tangga; pipet pencicip anggur; piring dari logam mulia; piring keramik [peralatan makan]; piring plastik;
porselen-porselen dan barang-barang tembikar; pot; pot keramik; pot pot [trivets]; pot untuk memasak nasi, bukan listrik; pot
yang terbuat dari tanah liat; ricers kentang; rol serat; saringan anggur; sedotan; sendok kayu [peralatan dapur]; sendok
pencampur [peralatan dapur]; sendok untuk keperluan rumah tangga; set minuman keras; sikat kawat, kecuali bagian mesin;
sikat pembersih pot; sisa wol untuk membersihkan; sisir; stoples kaca [carboys]; stoples rempah-rempah porselen; sumpit;
talenan dari balok kayu [peralatan]; talenan dari kayu; tatakan gelas anggur dari logam; tatakan gelas anggur dari logam biasa;
tatakan gelas anggur dari plastik tidak menjadi pengganti tekstil; teko air; telur porselen; tembikar; tempat lilin; toples plastik
untuk keperluan rumah tangga; vas bunga; vas keramik; wadah plastik portabel untuk keperluan rumah tangga dan dapur;
wajan; yunomi [Cangkir teh gaya Jepang]; zen [nampan atau dudukan makan pribadi bergaya Jepang]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:44:55
540   EtiketDID2022017133

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1620, Aza Kamegafuchi, Oaza Matoba, Kawagoe-shi, Saitama, Japan
Honda Foundry Co., Ltd.

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 :

: HF
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HF = singkatan dari Honda Foundry yang merupakan bagian dari nama pemohon
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1, 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan kimia; sediaan kimia untuk menghilangkan jamur===

===Komponen untuk pesawat terbang, yaitu bagian struktural untuk pesawat terbang; Mobil dan bagian strukturalnya;
Pengatur daya elektronik (dc/dc, dc/ac) ditujukan untuk kendaraan darat.; Penggerak mula (prime movers) non-elektrik untuk
kendaraan darat, tidak termasuk bagian-bagiannya; Poros penggerak untuk kendaraan darat; badan untuk kendaraan
bermotor; bagian struktural untuk kapal; bagian struktural untuk kendaraan darat; bagian struktural untuk pesawat terbang;
bagian struktural untuk sepeda motor; casis untuk kendaraan darat; frame untuk kendaraan bermotor roda dua; gigi drive
untuk kendaraan darat; jari-jari roda untuk kendaraan bermotor roda dua; kapal [perahu dan kapal laut]; kendaraan roda dua;
mesin untuk kendaraan darat; motor listrik untuk kendaraan roda dua; motor untuk kendaraan darat; pedal untuk kendaraan
roda dua; pelek roda untuk kendaraan roda dua; pesawat terbang; rantai penggerak dan sabuk untuk kendaraan darat; rem
untuk kendaraan darat; setang untuk kendaraan roda dua; sistem suspensi untuk kendaraan darat; transmisi untuk kendaraan
darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:45:21
540   EtiketDID2022017134

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BERYL TIMUR 01 NO. 07, KEL. PAKULONAN BARAT KEC. KELAPA DUA,
Kabupaten Tangerang, Banten

HARSONO WANGSA

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 :

: CU TUNG HIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon Sapi; Abon babi; Acar buah; Acar buah dan sayuran; Bakso daging sapi; Buah dan sayuran beku-kering

dalam bentuk keripik; Daging kaleng; Kaldu daging sapi; Kembang tahu pita; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan ringan,
berbahan dasar dari buah-buahan atau sayuran; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar
buah, sayur, yogurt, dan keju; Manisan buah; Minuman yogurt; Minyak salad; Produk olahan daging sapi; Sediaan kacang
kedelai; Sosis; Susu UHT; Susu dan produk susu; Susu kacang kedelai; Tahu; Tahu Bakso; abon ikan; agar-agar*; ayam;
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 terbuat dari kacang; bakso; bawang merah olahan
digunakan sebagai sayuran; bawang putih olahan digunakan sebagai sayuran; bawang, diawetkan; buah dan sayuran olahan;
buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah mentah, kupas; buah-buahan yang diolah
dalam kemasan; bubuk susu; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; chia milk [bahan pengganti susu];
cocoa butter untuk makanan; daging, unggas dan binatang buruan; ekstrak daging; ekstrak rumput laut untuk makanan; fillet
ikan; jamur kering yang bisa dimakan; jeli buah; jeli, selai, saus buah-buahan; jus buah untuk memasak; jus sayuran untuk
memasak; kacang almond, ditumbuk; kacang manisan; kacang mede asin; kacang olahan; kacang panggang; kaldu ayam;
keju; kentang goreng; kephir [minuman susu]; keripik buah; keripik jamur; keripik nangka; keripik pisang; keripik singkong;
keripik talas; keripik ubi; kimchi [hidangan sayur fermentasi]; krim [produk susu]; krim mentega; krim untuk minuman; kuaci;
lemak untuk makanan; lemak yang bisa dimakan; lidah buaya disiapkan untuk konsumsi manusia; makanan beku terutama
terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan laut tempura; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan
berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan terutama terdiri dari buah-buahan dan
kacang-kacangan; mentega; mentega susu; minuman berbahan dasar santan; minuman berbahan dasar susu dengan
kandungan jus buah; minyak goreng; minyak ikan yang dapat dimakan untuk keperluan kuliner; minyak jagung; minyak wijen;
minyak zaitun untuk makanan; patties hamburger; produk makanan yang terbuat dari ikan; salad buah dan sayuran; salad
kacang-kacangan; salad sayuran; sarang burung yang bisa dimakan; sarden (ikan), kalengan; saus buah; saus kacang; saus
keju; sayuran asin; selada kol; selai buah; selai jeruk; selai kacang; selai kacang mete; selai nanas; selai srikaya; snack bar
berbasis kacang dan biji; sosis ikan; steak daging; steak ikan; sup; sup kacang; sup krim; susu almon; susu berbahan dasar
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kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu kacang; susu kacang hijau; telur, susu, dan produk susu; yogurts rasa
buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:46:12
540   EtiketDID2022017135

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TG. PANGIMPUAN, RT/RW. 004/001, KEL. TATURA UTARA, KEC. PALU
SELATAN, Kota Palu, Sulawesi Tengah

RUSDI

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 :

: AD WONDER WHITENING SKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih; merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Aromatik diffuser; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu,

tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen,
balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu,
sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Balsem
kecantikan; 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; Cairan untuk rambut
(kosmetik); Eyeliner; Gel jerawat (kosmetik); Hyaluronic serum; Kapas wajah untuk kosmetik; 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 kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim matahari (bukan untuk
pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pembersih
(kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak
mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan;
Masker kecantikan untuk tangan; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Pelembab anti penuaan
yang digunakan sebagai kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pemutih ketiak; Pemutih pakaian;
Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Perawatan anti-penuaan; Perona Pipi; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Pewangi badan
(kosmetik); Pewangi pakaian; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk perawatan kecantikan; Produk
perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit;
Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak
wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat
kuku, penghapus cat kuku; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sabun anti keringat; Sabun cair wajah; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kecantikan; Sediaan
kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan
kondisioner untuk rambut; 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 kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan
pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih
dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut, shampo,
kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-
sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Semprotan pelembab wajah (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 anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan
untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin C serum; air parfum; air wangi;
amber [parfum]; ambergris [parfum]; anti keringat; anti keringat (pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan mandi];
antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; 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; colognes,
parfum dan kosmetik; dasar untuk parfum bunga; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; 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; diamantine [abrasif];
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]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan
makanan [minyak esensial]; formula anti-kerut; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi beraroma; garam
pemutih; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; ionone [wewangian]; kapas kecantikan; kit make-up yang
terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri
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dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner rambut; kondisioner
rambut untuk bayi; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan
sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer,
pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow),
pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim anti 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 kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan
wajah dan tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit wajah; krim
tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim wangi untuk keperluan kosmetik;
kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; lembar pengering antistatik; lilin untuk keperluan kecantikan; 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 kecantikan; lotion
pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion tubuh beraroma; lotion wangi [sediaan toilet]; make-up [kosmetik]; 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 kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; mint untuk wewangian;
minyak aromaterapi; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak
esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial
untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial
untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu
minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak kasturi
[wewangian]; minyak kolonyo/air aromatik; minyak peppermint [wewangian]; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk
menghasilkan aroma ketika dipanaskan; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; paket kecantikan (beauty
pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; parfum air wangi;
parfum dan air toilet; 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; perasa makanan disiapkan dari minyak
esensial; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi rambut;
potpourris [wewangian]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan
kondisioner; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; reed
diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sabun antiperspirant; sabun beraroma; sabun cair untuk
tangan, wajah dan tubuh; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun wangi; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian,
minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi;
sampo dan kondisioner rambut; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk tubuh; sediaan
anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik yang digunakan
untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersihan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik;
sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh,
krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan
kosmetik; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan
kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk
ruangan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik;
sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk perawatan
tubuh dan kecantikan; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; 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 antistatik untuk pakaian; semprotan tubuh
beraroma; 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 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; strip pemutih, pasta gigi; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; susu
kecantikan; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; terpene [minyak esensial]; tisu diresapi dengan
minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; 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 dicampur; wewangian kayu cedar;
wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk mobil; 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, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sequis Tower Lantai 38, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 71, RT. 005 RW. 003,
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12190, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT. GUNUNG SEWU KENCANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ratu Santi Ermawati, S.T.
Asiamark  Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GUNUNG SEWU KENCANA dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan Pastri; Bakpao; Bakpia; Beras; Biskuit selai kacang; Bumbu instan bubuk; Bumbu siap saji; Cuka quince (buah);

Es kristal; Es silinder; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Kecap
asin; Kecap manis; Keju gembung [camilan jagung]; Kerupuk; Klapertaart; Kue tradisional; Kue-kue; Makanan ringan
berbahan dasar sereal; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mie; Minuman
barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Muffins; Ocha / teh jepang; Pai
isi daging; Panettone (roti manis); Pasta; Permen; Puding (makanan penutup); Rempeyek; Roti, sandwich, biskuit; Saus
(bumbu masak), saus salad; Sediaan hidangan pasta; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan pasta; Tepung gula;
adonan panekuk; adonan puff pastry (roti); bagel multigrain; bahan pengganti marzipan; bawang merah olahan untuk
digunakan sebagai bumbu; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji bayam olahan; biji kiwicha olahan; biji-
bijian cannihua olahan; biji-bijian olahan; biskuit bawang; bola keju gembung [camilan jagung]; bubuk anggur merah untuk
digunakan sebagai bumbu; bubuk cabai; bubuk mustard [rempah-rempah]; bubuk untuk membuat es krim; bubur gandum;
bumbu olahan [bumbu]; camilan jagung gembung; campuran muffin; campuran panekuk; campuran pastry; campuran untuk
membuat teh; campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh
kombucha; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran
untuk sediaan saus; cokelat; cokelat yang mengandung susu; cuka palem; cuka raspberry; dekorasi marzipan untuk kue; es
krim dan produk es krim; es krim tanpa-susu; gandum, diolah; garam bawang; ginseng olahan untuk digunakan sebagai
ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; gula aren; gula gula non-obat; gula mentah; gula
muscovado; havermut; hidangan pasta; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; jahe yang diawetkan [bumbu]; keripik
kacang (gula-gula); kerupuk nasi; kopi; kue beras; kue gandum; kue millet; kue nougat; kue pastry; kue persik; kue pretzel; kue
tar raspberry; kue, biskuit, kue kering; kulit kue; kulit pai meringue; kulit pasta; kulit pastry puff (roti); kwetiau; lembar pasta
untuk lasagna atau cannelloni; madu mentah [pemanis alami]; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga
termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan penutup muesli;
makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar
granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbasis jagung; makanan siap saji
berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; makaroni [kue kering]; marinades (cairan yang memberikan
rasa asin); marsmalow; marzipan; matzo [roti tak beragi]; maté (minuman infused); mayones; meringues (kue); microwave
popcorn; mie ramen; mie yang mengandung larva serangga; mie, dimasak atau tidak dimasak; mille-feuilles (kue); mint untuk
permen; mint, dikeringkan; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi
dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman dengan bahan
dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman jus ginseng merah menjadi
teh ginseng; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; mirror icing [mirror glaze]
(sejenis kue); misoa; mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; molase untuk makanan;
moster; msg (penyedap rasa); mugi-cha [teh barley panggang]; mukhwas [permen untuk menyegarkan nafas]; nasi gembung;
nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai kacang manis]; nougat
bar; nurungji [kerak nasi hangus]; okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; onigiri [bola nasi]; orecchiette (pasta); oregano,
dikeringkan; paella (Hidangan Soanyol); pai; pai daging; pai daging cincang; pai labu; pajeon [Panekuk gaya Korea yang
dibuat dengan bawang hijau]; pajeon [panekuk bawang hijau]; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pane carasau
[roti datar]; panekuk; panna cotta (hidangan penutup); paprika [bumbu]; parfaits (hidangan penutup); pasta kacang miso; pasta
penyedap pandan; pasta untuk sup; pasta yang mengandung larva serangga; pastel; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula];
patjuk [bubur kacang merah]; peach cobbler (kue); pearl barley (biji gandum); pecan logs (permen); pelmeni [pangsit diisi
dengan daging]; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; pemanis alami; penne (pasta); perasa pandan untuk
keperluan kuliner; permen ginseng merah; permen gula tanpa obat; permen karet tanpa obat; permen mint untuk
menyegarkan nafas; permen nougat; permen rasa mint; peterseli, kering; pizza; popcorn olahan; praline (permen); pretzel [roti
berbentuk simpul]; propolis [lem lebah] untuk makanan manusia; propolis*; puding; quesadillas [roti isi]; quinoa, diolah; ramen
[hidangan berbasis mie Jepang]; rempah-rempah bubuk; rhubarb crumble (hidangan); rhubarb pies (roti pai); risol; roti
multigrain; roti singkong [roti keju]; sambal; sambal kacang; saus daging; saus maple (salad); saus pasta; sediaan krim kocok
yang kental; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi;
sereal siap saji; serpihan Oat; sirup maple; sirup maple [pemanis alami]; sirup maple organik; sirup molase untuk keperluan
kuliner; sirup panekuk; sirup topping maple; snack bar berbasis muesli; sohun; sushi norimaki; tablet hisap tanpa obat [gula-
gula]; takoyaki; tart pear; teh ginseng merah; teh hijau nanah mint; teh oolong [teh Cina]; teh susu, berbahan dasar tanpa-
susu; teh susu, teh yang mendominasi; tepung beras; tepung bumbu; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang
kacangan; tepung quinoa; tepung tapioka; tepung terigu; terasi; topping marshmallow; wafel; wasabi siap saji===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Grand Tlogoadi No 22 Jalan Kebon Agung Kel. Melati - Kec. sleman,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

YAYASAN GARUDA BUANA NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YAYASAN GARUDA BUANA NUSANTARA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pelayanan kemasyarakatan; Organisasi sosial kemasyarakatan; Sosial

kemasyarakatan; Yayasan Sosial Kemasyarakatan; layanan bantuan hukum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:53:16
540   EtiketDID2022017138

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BERYL TIMUR 01 NO. 07, KEL. PAKULONAN BARAT KEC. KELAPA DUA,
Kabupaten Tangerang, Banten

HARSONO WANGSA

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 :

: CU TUNG HIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Brownies Coklat; Bumbu instan bubuk; Emping (kerupuk dari melinjo); Es (air yang dibekukan); Es Konsumsi;

Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Hidangan kering-beku
dengan bahan utama adalah nasi; Jagung goreng; Kakao; Kerupuk jagung; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kue; Kue kering (pastri);
Kue-kue dari bahan beras; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); 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 penutup beku
berupa air es dengan rasa; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras;
Makanan untuk sarapan terbuat dari jagung; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mie; Minuman dengan bahan dasar
coklat; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Muesli; Nasi Rames; Nasi, pasta dan mie;
Ocha / teh jepang; Roti, kue pastry dan gula-gula; Saus Pizza; Saus kari kuning asam; Saus sayuran asam; Teh Tarik; Teh
latte; Teh lemon; acar manis [bumbu]; asam [bumbu]; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih
olahan untuk digunakan sebagai bumbu; beras ketan; biji wijen [bumbu]; biskuit; brondong jagung; brownies; bumbu; bumbu
cabai; bumbu masak; bumbu opor; bumbu semur; bumbu taco; cabai kering [bumbu]; camilan jagung rasa keju; cokelat;
coklat; corn curls [camilan jagung kembung rasa rasa]; crepes; cuka, saus [bumbu]; cuka, saus dan bumbu lainnya; donat;
ekstrak kopi; es krim; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; garam; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes
(treacle); gula-gula; hamburger [sandwich]; jagung, diolah; kari [rempah-rempah]; kecap; keripik tortilla jagung; kerupuk; kopi;
kopi buatan; kue basah; kue tart; kukis (kue kering); lada [bumbu]; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan
juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan ringan berbahan
dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal;
makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; mayones; mie instan; minuman berbahan
dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh; minuman
berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman teh boba; nasi bakar; nasi
gulai /gule; nasi instan; nasi kotak; pilus; pizza; ragi, baking powder; rempah-rempah; roti*; rumput laut [bumbu]; saus cabai;
saus ikan; saus kari; saus teriyaki; saus tiram [sambal]; sereal siap saji; spaghetti; tapioka dan sagu; teh; teh hijau; tepung
Hunkwe; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah)
dan kembang gula, es konsumsi; tepung jagung; tepung kentang; tepung kentang *; tepung tapioka; tepung*; wafel; wafer;
yogurt beku [es gula]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:53:47
540   EtiketDID2022017139

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. AWALUDIN I NO.6, RT.004/ RW.017, KEL. KEBON MELATI, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230

SUDARMAN SYAH
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MALOMO COIL
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
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; Filter untuk korek api; Jaring filter untuk rokok; Kartrid
untuk rokok elektronik; Katrid isi ulang untuk rokok elektrik; Korek api listrik dan bukan listrik; Kotak rokok elektrik; 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; Perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk
memanaskan rokok atau tembakau  untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk inhalasi; Perangkat
penghirupan nikotin secara elektronik; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik; Perasa, selain minyak esensial,
untuk rokok elektronik.; Perlengkapan merokok dengan rokok elektronik; Pipa rokok; Rokok dengan aroma kopi; Rokok
elektrik; Rokok elektronik dengan tembakau perasa; Tempat untuk aksesoris rokok elektronik; Tempat untuk perangkat
elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; 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 rokok; Tempat, sarung atau kantong untuk perangkat elektronik yang digunakan 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; aksesoris untuk perangkat untuk memanaskan tembakau;
aksesoris untuk rokok eletronik; alat pembersih rokok elektronik; barang-barang untuk perokok yang terbuat dari kulit atau kulit
imitasi; batu api; batu api untuk korek api; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cartomizer untuk rokok elektronik; cerutu
elektronik; corong rokok elektronik; corong untuk tempat rokok; cotton bud khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; cotton bud khusus diadaptasi untuk 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 /selubung untuk perangkat merokok elektronik; kasing untuk rokok
elektronik; katun vape; korek api cerutu listrik; korek api gas untuk perokok; kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi
ulang; kumparan pengganti untuk rokok elektronik; larutan nikotin cair dan gel untuk digunakan dalam rokok elektronik; nikotin
untuk rokok elektronik; pelindung layar untuk rokok elektronik; pemantik rokok elektronik; pemantik untuk rokok; pemegang
perangkat merokok elektronik dalam mobil; pemegang rokok elektronik dalam mobil; penutup dekoratif untuk perangkat
elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; penutup dekoratif untuk perangkat merokok elektronik; penutup
dekoratif untuk rokok elektronik; penyeka kapas khusus disesuaikan untuk perangkat merokok elektronik; peralatan kantong
untuk menggulung rokok; perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk inhalasi aerosol yang mengandung nikotin
(barang-barang keperluan merokok); perangkat elektronik untuk inhalasi aerosol yang mengandung nikotin; perangkat
elektronik untuk penghirupan yang mengandung minyak esensial (barang-barang keperluan perokok); perangkat merokok
elektronik; perangkat vaping elektronik; perangkat vaping menjadi rokok elektronik; perasa kimia dalam bentuk cair yang
digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; perasa selain minyak esensial untuk penggunaan dalam rokok
elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk pengganti
tembakau; perencah, selain dari minyak esensial, untuk digunakan  dalam rokok elektrik; pipa merokok elektronik; rokok
elektronik; rokok elektronik untuk digunakan sebagai alternatif rokok tradisional; rokok-rokok elektronik sebagai pengganti
rokok-rokok tradisional; saring kiat; saring rokok berujung; sarung untuk rokok elektronik; selubung/wadah pelindung untuk
perangkat merokok 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; swab pembersih khusus
diadaptasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; swab pembersih khusus diadaptasi
untuk perangkat merokok elektronik; tangki pengganti untuk rokok elektronik; tas untuk membawa perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; 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; tempat,
sarung atau kantong yang terbuat dari kulit atau kulit imitasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat merokok elektronik; tongkat pembersih khusus diadaptasi
untuk rokok elektronik; vaporiser oral untuk perokok; wadah gas untuk korek api===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 16:55:39
540   EtiketDID2022017140

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park,
No. 8089, Hongli West Road, Xiangmihu Street,
Futian District, Shenzhen, Guangdong 518040,
People's Republic of China

Honor Device Co., Ltd.
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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 :

: Link Turbo
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Link Turbo : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Catu daya yang portable (baterai isi ulang); Kabel USB; Kotak Konverter; Kotak

untuk pengeras suara; Layar sentuh; Pembaca sidik jari biometrik; Penghubung audio; Peralatan jaringan komunikasi;
Peralatan pengenalan wajah; Perangkat lunak pengenalan wajah; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian,
navigasi, survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian,
inspeksi, penyelamatan jiwa dan pengajaran; Telepon pintar yang dipasang di pergelangan tangan; Timbangan; Unit alarm
central; alat analisis udara; alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air; alat dan instrumen untuk merekam,
mentransmisikan, mereproduksi, atau memproses suara, gambar, atau data; alat pemadam api; alat pemantauan, selain untuk
keperluan medis; alat transmisi suara; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; aplikasi perangkat lunak komputer,
dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; asisten digital pribadi (PDA); baterai,
listrik; bingkai foto digital; biochip; buku harian elektronik; casing untuk ponsel pintar; chip elektronik; cincin pintar; colokan
listrik; detektor inframerah; display panel datar yang fleksibel untuk komputer; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet;
dudukan telepon seluler; earphone; emotikon yang dapat diunduh untuk ponsel; equalizers [peralatan audio]; film pelindung
diadaptasi untuk smartphone; fobs kunci elektronik menjadi alat kendali jarak jauh; gelang terhubung [alat ukur]; grafik yang
dapat diunduh untuk ponsel; headphone; headset realitas maya; instrumen pengujian gas; interkom; jam tangan pintar; kabel
USB untuk telepon genggam; kacamata pintar; kamera [fotografi]; kamera pencitraan termal; kamera perekam; kamus
elektronik genggam; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; keyboard komputer; klip hidung untuk penyelam dan perenang;
komputer; komputer klien tipis; komputer laptop; komputer notebook; komputer tablet; komputer yang bisa dipakai; kotak hitam
[perekam data]; kunci pintu digital; layar kristal cair layar besar [LCD]; layar liquid crystal display [LCD]; layar tampilan panel
datar; layar video; lembaran musik elektronik, dapat diunduh; lensa optik; lensa selfie; media yang direkam dan dapat diunduh,
perangkat lunak komputer, media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; mekanisme untuk peralatan yang
dioperasikan dengan koin; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer; mikrofon; modem; monitor
tampilan video yang dapat dipakai; monitor video; mouse [periferal komputer]; pakaian selam; pedometer; pelacak aktivitas
yang dapat dipakai; pemancar sinyal elektronik; pemutar media portabel; pena elektronik; pena layar sentuh; penerima televisi
[TV set]; pengeras suara; pengisi daya untuk baterai listrik; penutup untuk komputer tablet; penutup untuk smartphone;
penyumbat telinga untuk penyelam; peralatan telekomunikasi dalam bentuk perhiasan; peralatan televisi; perangkat keras
komputer; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau diunduh; perangkat
memori komputer; perangkat periferal komputer; perekam data; pertukaran telepon otomatis; platform perangkat lunak
komputer, direkam atau diunduh; ponsel pintar; printer video; program komputer, dapat diunduh; program komputer, direkam;
program pengoperasian komputer, direkam; radio; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; robot laboratorium; robot
pengajar; robot pengintai keamanan; router jaringan; sarung  untuk laptop; sarung tangan untuk penyelam; set transmisi
[telekomunikasi]; sirkuit terpadu; soket listrik; stasiun cuaca digital; stylus komputer; switchboards; tas disesuaikan untuk
laptop; televisi mobil; terminal layar sentuh interaktif; timbangan berat badan; timbangan dengan penganalisa massa tubuh;
timbangan elektronik digital portabel; token keamanan [perangkat enkripsi]; tongkat selfie [monopod genggam]; tongkat selfie
digunakan sebagai aksesori smartphone; topeng penyelam; transduser; transponder; unit efek listrik dan elektronik untuk alat
musik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 17:01:33
540   EtiketDID2022017141

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bandengan Utara I No.11, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

DICKY ANDREAS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ang Jason S.E.,
Jalan Angke Jaya 7 No 22  Rt/012 Rw/005  Angke

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IEISYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Celana jeans; Gamis pria; Pakaian dalam; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Sweater; Switer

bordir; Switer lengan panjang; Tutup kepala; alas kaki; baju; baju kaos [pakaian]; ban pinggang (pakaian); beha dan miniset;
blus; bra; cardigan; celana; celana bayi [pakaian dalam]; celana bermuda; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana
dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana panjang; celana pendek; dasi; daster; gamis; gaun; jaket; jas; jubah; kaos;
kaos kaki; kaos oblong; kaos singlet; kemeja; kemeja untuk pria; kerudung; kutang wanita; pakaian; pakaian dalam; pakaian
dalam rajutan; pakaian jadi; pakaian latihan (olah raga); pakaian olah raga; pakaian rajut; pakaian renang; piyama; rok; rok
dalam; sandal; selop; sepatu; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan untuk olah raga; sol sepatu; sweater ringan; syal;
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topi; tunik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 17:03:21
540   EtiketDID2022017142

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park,
No. 8089, Hongli West Road, Xiangmihu Street,
Futian District, Shenzhen, Guangdong 518040,
People's Republic of China

Honor Device 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 :

: OS Turbo
Merek Kata

566 Arti Bahasa : OS Turbo : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Catu daya yang portable (baterai isi ulang); Kabel USB; Kotak Konverter; Kotak

untuk pengeras suara; Layar sentuh; Pembaca sidik jari biometrik; Penghubung audio; Peralatan jaringan komunikasi;
Peralatan pengenalan wajah; Perangkat lunak pengenalan wajah; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian,
navigasi, survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian,
inspeksi, penyelamatan jiwa dan pengajaran; Telepon pintar yang dipasang di pergelangan tangan; Timbangan; Unit alarm
central; alat analisis udara; alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air; alat dan instrumen untuk merekam,
mentransmisikan, mereproduksi, atau memproses suara, gambar, atau data; alat pemadam api; alat pemantauan, selain untuk
keperluan medis; alat transmisi suara; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; aplikasi perangkat lunak komputer,
dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; asisten digital pribadi (PDA); baterai,
listrik; bingkai foto digital; biochip; buku harian elektronik; casing untuk ponsel pintar; chip elektronik; cincin pintar; colokan
listrik; detektor inframerah; display panel datar yang fleksibel untuk komputer; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet;
dudukan telepon seluler; earphone; emotikon yang dapat diunduh untuk ponsel; equalizers [peralatan audio]; film pelindung
diadaptasi untuk smartphone; fobs kunci elektronik menjadi alat kendali jarak jauh; gelang terhubung [alat ukur]; grafik yang
dapat diunduh untuk ponsel; headphone; headset realitas maya; instrumen pengujian gas; interkom; jam tangan pintar; kabel
USB untuk telepon genggam; kacamata pintar; kamera [fotografi]; kamera pencitraan termal; kamera perekam; kamus
elektronik genggam; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; keyboard komputer; klip hidung untuk penyelam dan perenang;
komputer; komputer klien tipis; komputer laptop; komputer notebook; komputer tablet; komputer yang bisa dipakai; kotak hitam
[perekam data]; kunci pintu digital; layar kristal cair layar besar [LCD]; layar liquid crystal display [LCD]; layar tampilan panel
datar; layar video; lembaran musik elektronik, dapat diunduh; lensa optik; lensa selfie; media yang direkam dan dapat diunduh,
perangkat lunak komputer, media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; mekanisme untuk peralatan yang
dioperasikan dengan koin; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer; mikrofon; modem; monitor
tampilan video yang dapat dipakai; monitor video; mouse [periferal komputer]; pakaian selam; pedometer; pelacak aktivitas
yang dapat dipakai; pemancar sinyal elektronik; pemutar media portabel; pena elektronik; pena layar sentuh; penerima televisi
[TV set]; pengeras suara; pengisi daya untuk baterai listrik; penutup untuk komputer tablet; penutup untuk smartphone;
penyumbat telinga untuk penyelam; peralatan telekomunikasi dalam bentuk perhiasan; peralatan televisi; perangkat keras
komputer; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau diunduh; perangkat
memori komputer; perangkat periferal komputer; perekam data; pertukaran telepon otomatis; platform perangkat lunak
komputer, direkam atau diunduh; ponsel pintar; printer video; program komputer, dapat diunduh; program komputer, direkam;
program pengoperasian komputer, direkam; radio; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; robot laboratorium; robot
pengajar; robot pengintai keamanan; router jaringan; sarung  untuk laptop; sarung tangan untuk penyelam; set transmisi
[telekomunikasi]; sirkuit terpadu; soket listrik; stasiun cuaca digital; stylus komputer; switchboards; tas disesuaikan untuk
laptop; televisi mobil; terminal layar sentuh interaktif; timbangan berat badan; timbangan dengan penganalisa massa tubuh;
timbangan elektronik digital portabel; token keamanan [perangkat enkripsi]; tongkat selfie [monopod genggam]; tongkat selfie
digunakan sebagai aksesori smartphone; topeng penyelam; transduser; transponder; unit efek listrik dan elektronik untuk alat
musik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 17:03:31
540   EtiketJID2022017143

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mangga Dua Abdad, Ruko Bahan Bangunan Blok J No. 25, Mangga Dua Selatan,
Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT QRIOS NAFIRI ANDALAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : QRIOS
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu Muda, Ungu Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa penjualan; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui

jaringan komputer dan situs web (website); Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis;
Penyediaan layanan direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang menampilkan
hyperlink ke situs web; Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa dan penyedia jasa tenaga kerja
professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman; jasa penjualan secara online; jasa strategi
pemasaran melalui media sosial; pemasaran media sosial; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang
dan jasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 17:08:24
540   EtiketJID2022017144

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Griya Jatisari DU. 12 No. 23, RT 002 / RW014, Kel. Jaka Sampurna, Kec. Bekasi
Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17145

Pilag Sadupratitahening, S.Psi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Bhakti Putra Nugraha S.H.
No. 7 Building, Jl. Buncit Raya No. 7, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SA + Lukisan + ALA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat, Hijau, Biru, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyewaan, pengelolaan lahan, dan penjualan properti; Layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan,

pembelian dan penyewaan real estat, apartemen dan tempat tinggal; Manajemen gedung; Peminjaman, penyewaan dan sewa
guna properti; Penyewaan ruang untuk pusat data; asuransi untuk kantor; broker, penyewaan dan penyewaan real estat; jasa
agen real estat untuk penyewaan gedung; jasa agen real estat untuk penyewaan properti; jasa agen real estat untuk
penyewaan tanah; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan bangunan; jasa agen real estat yang
berkaitan dengan pembelian dan penjualan tanah; jasa agen real estate untuk penyewaan properti real estate, termasuk
bangunan komersial dan pusat perbelanjaan; jasa lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan
sewa guna usaha lahan yasan/realestat; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan gedung kantor; jasa
penyewaan akomodasi perumahan permanen; jasa penyewaan anjungan tunai mandiri [ATM]; jasa penyewaan apartemen,
rumah, tempat komersial dan kantor; jasa penyewaan bangunan/gedung; jasa penyewaan bangunan/gedung dan penyediaan
informasi yang berkaitan dengannya; jasa penyewaan bangunan/gedung untuk hunian permanen; jasa penyewaan kabin
untuk digunakan sebagai rumah permanen; jasa penyewaan kantor [lahan yasan/realestat]; jasa penyewaan kantor untuk
bekerja bersama; jasa penyewaan mesin untuk menghitung atau menyortir uang kertas dan koin; jasa penyewaan mesin untuk
menghitung dan menyortir koin; jasa penyewaan mesin untuk menghitung dan menyortir uang; jasa penyewaan mesin untuk
menghitung dan menyortir uang kertas; jasa penyewaan perumahan; jasa penyewaan ruang kantor; jasa penyewaan ruang
komersial di pasar [lahan yasan/realestat]; jasa penyewaan tempat bisnis; jasa penyewaan untuk liburan, yaitu, penyewaan
rumah untuk liburan, kondominium, kabin, dan vila; layanan anjungan tunai mandiri [ATM]; manajemen properti untuk sewa;
manajemen real estat dari properti sewaan; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan bangunan; mengatur
sewa dan perjanjian sewa untuk real estat; menyewakan ruang kerja bersama dengan fasilitas kantor seperti ruang rapat,
ruang untuk customer service; penyedia ruang rapat; penyewaan kantor; penyewaan tanah; penyewaan tempat untuk
berdagang makanan dan minuman; penyewaan tempat usaha===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 17:11:19
540   EtiketJID2022017145

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mangga Dua Abdad, Ruko Bahan Bangunan Blok J No. 25, Mangga Dua Selatan,
Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT QRIOS NAFIRI ANDALAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QRIOS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu Muda, Ungu Tua
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

konsultan jasa dan produk; jasa konsultasi keuangan, manajemen dan konsultasi; konsultasi keuangan di bidang mata uang
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digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto
(crypto tokens) dan token utilitas; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan; konsultasi keuangan yang
berkaitan dengan pinjaman; layanan perencanaan keuangan online; menyediakan informasi keuangan dan asuransi secara
online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; menyediakan informasi keuangan online dari basis data
komputer atau Internet; persiapan dan analisis laporan keuangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 17:13:14
540   EtiketDID2022017146

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bandengan Utara I No.11, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

DICKY ANDREAS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ang Jason S.E.,
Jalan Angke Jaya 7 No 22  Rt/012 Rw/005  Angke

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STYLE BY LA RICHE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah muda, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Celana jeans; Gamis pria; Pakaian dalam; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Sweater; Switer

bordir; Switer lengan panjang; Tutup kepala; alas kaki; baju; baju kaos [pakaian]; ban pinggang (pakaian); beha dan miniset;
blus; bra; cardigan; celana; celana bayi [pakaian dalam]; celana bermuda; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana
dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana panjang; celana pendek; dasi; daster; gamis; gaun; jaket; jas; jubah; kaos;
kaos kaki; kaos oblong; kaos singlet; kemeja; kemeja untuk pria; kerudung; kutang wanita; pakaian; pakaian dalam; pakaian
dalam rajutan; pakaian jadi; pakaian latihan (olah raga); pakaian olah raga; pakaian rajut; pakaian renang; piyama; rok; rok
dalam; sandal; selop; sepatu; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan untuk olah raga; sol sepatu; sweater ringan; syal;
topi; tunik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 17:16:02
540   EtiketJID2022017147

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mangga Dua Abdad, Ruko Bahan Bangunan Blok J No. 25, Mangga Dua Selatan,
Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT QRIOS NAFIRI ANDALAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QRIOS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu Muda, Ungu Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan

perencanaan karir; menyediakan platform online yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk
membuat, mengunggah, menandai, melihat, membuat anotasi, dan berbagi data, informasi, dan konten multimedia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 17:17:44
540   EtiketDID2022017148

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bandengan Utara I No.11, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

DICKY ANDREAS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ang Jason S.E.,
Jalan Angke Jaya 7 No 22  Rt/012 Rw/005  Angke

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHR LA RICHE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Celana jeans; Gamis pria; Pakaian dalam; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Sweater; Switer

bordir; Switer lengan panjang; Tutup kepala; alas kaki; baju; baju kaos [pakaian]; ban pinggang (pakaian); beha dan miniset;
blus; bra; cardigan; celana; celana bayi [pakaian dalam]; celana bermuda; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana
dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana panjang; celana pendek; dasi; daster; gamis; gaun; jaket; jas; jubah; kaos;
kaos kaki; kaos oblong; kaos singlet; kemeja; kemeja untuk pria; kerudung; kutang wanita; pakaian; pakaian dalam; pakaian
dalam rajutan; pakaian jadi; pakaian latihan (olah raga); pakaian olah raga; pakaian rajut; pakaian renang; piyama; rok; rok
dalam; sandal; selop; sepatu; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan untuk olah raga; sol sepatu; sweater ringan; syal;
topi; tunik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 17:19:41
540   EtiketDID2022017149

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL Sahabat No.9 PONDOK CS Kelurahan Tamalanrea Indah, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan

dr. Sriharyati Udin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZAYNA CLINIC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PINK, PEACH, HIJAU TOSCA
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; Gel jerawat (kosmetik); Hyaluronic serum; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim dan losion perawatan
kulit yang tidak mengandung obat; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim wajah (kosmetik);
Losion dan serum; Losion pelembab (kosmetik); Losion perawatan kulit; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Masker kecantikan untuk tangan;
Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik;
Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk perawatan
kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih
kulit, krim kulit; Sabun Kecantikan (kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan
tanpa obat; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu
kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; 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 leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit;
Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin C serum; astringen untuk keperluan
kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion
untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; emolien kulit
untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel
kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan;
kapur untuk penggunaan kosmetik; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; 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 yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat;
krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan; krim kecantikan balm;
krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; 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; linen untuk penggunaan kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kaki tanpa obat;
lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion
mandi; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion
pembersih 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 untuk wajah; lotion wajah
kosmetik; lotion wajah tanpa obat; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; 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 [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun
untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang
dijual satu unit; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik];
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preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk
pelindung matahari (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan tubuh dan perawatan
kecantikan; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; 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 pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan penyamakan sendiri
[kosmetik]; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit anti
penuaan; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata,
balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan
perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan 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; self-tanning lotion [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
tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat;
serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; susu kecantikan; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa
obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 17:20:46
540   EtiketDID2022017150

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pulau Kelapa I Blok B1 No. 48 Rt. 001 Rw. 009
Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

1. DESIDERIA UTOMO, 2. DIPA AGUNG UTOMO

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 :

: Kobe Jiwa Pagi + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kobe Jiwa Pagi + Lukisan : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hijau, Merah, Coklat, Kuning, Biru, Oranye, Merah muda, Putih dan Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bakmi

goreng; Bakmi jawa; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa
kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Beras; Berondong jagung; Bihun
Goreng; Bihun instan; Biji olahan digunakan sebagai bumbu; Bubuk bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi;
Bubuk dan campuran untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Bubuk kari; Bubuk untuk membuat minuman dengan
bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bubuk untuk membuat roti; Bubur Ayam; Bubur
kacang hijau; Bubur kacang merah; Bubur nasi ayam; Bumbu; Bumbu Ayam Goreng Kuning; Bumbu Ayam goreng Tumbar;
Bumbu Gado-Gado; Bumbu Kacang; Bumbu Soto Mie; Bumbu instan bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu
pecel; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu-bumbu masak dari tanaman; Bumbu-bumbu yang mengandung
monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Bumbu nasi goreng
pedas; Bumbu sop buntut; Bumbu sop ayam; Bumbu soto daging; Cabe Kering; Campuran beras coklat dan hitam; Campuran
minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Cilok; Cireng; Daun jeruk purut kering
(bumbu); Ekstra herbal (bumbu); Ekstra ragi untuk makanan; Ekstrak rempah-rempah; Emping (kerupuk dari melinjo); Es
Konsumsi; Es Lilin; Extrac nira kelapa  (bumbu); Gluten untuk makanan; Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Hasil
produksi Madu; Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Jagung bakar; Jawawut yang dikupas;
Kakao; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Karamel; Karamel gula-gula; Kecap; Kecap asin; Kecap manis; Kedelai
bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Keju gembung [camilan jagung]; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan
berbahan dasar gandum; Kerupuk; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Kremes dari tepung; Kue pangsit Cina; Sambal tabur; Sediaan
pasta; Spageti yang belum dimasak; Tauco; adonan kue; adonan roti; agave nectar [pemanis alami]; air madu; bagel
multigrain; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bahan makanan mengandung cokelat;
bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pengganti kopi; bakso yang terbuat dari kanji; bar energi dan makanan
ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; bawang bawang merah; bawang putih cincang [bumbu]; bihun; bihun beras [mie
Beras]; biji chuang chia [bumbu]; biji jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji kopi panggang; biji-bijian olahan; biskuit; bola keju
gembung [camilan jagung]; bubuk cabai; bubuk custard; bubuk daun kelor dimakan mengandung kelor; bubuk kakao instan  ;
bubuk mustard [rempah-rempah]; bubuk untuk membuat es krim; bubuk untuk menggoreng ayam; bubur instan; bumbu cabai;
bumbu kari; bumbu masak; bumbu nasi goreng; bumbu olahan [bumbu]; bumbu pasta; bumbu rawon; bumbu sop; bumbu
yang dioles; cabai kering [bumbu]; camilan granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan;
camilan jagung gembung; camilan jagung kembung rasa bumbu; camilan jagung rasa keju; camilan muesli; campuran adonan
untuk okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; campuran bumbu; campuran kue; campuran makanan ringan yang terdiri dari
kerupuk, pretzel atau popcorn; campuran muffin; campuran puding instan; campuran puding pencuci mulut instan; campuran
roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran saus [bumbu]; campuran untuk
membuat teh; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran
untuk sediaan saus; cokelat batangan; cokelat yang mengandung susu; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; coklat; cuka;
daun stevia (pengganti gula); dressing salad mengandung krim; dressings for salad (saus); ekstrak untuk digunakan sebagai
perasa makanan, selain minyak esensial; es krim; es putar; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak
esensial; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan selain minyak esensial; gandum malt disiapkan untuk keperluan
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kuliner; gandum, diolah; gandum, diproses; garam; garam, mustard; gelatin rasa dan manis; gula; gula, madu, sirup; gula,
madu, tetes (treacle); havermut; hiasan kue yang dapat dimakan; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; isi berbahan
dasar cokelat untuk kue dan pai; jagung, dipanggang; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; kafein tambahan, yaitu,
konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kapsul cappuccino, terisi; kapsul teh, diisi; kapulaga (bumbu); kembang
gula; keripik [produk sereal]; keripik tortilla; ketan hitam; ketan putih; ketel jagung [popcorn]; kopi; krim-krim coklat; kue beras;
kue gandum; kue sereal; kwetiau; mayones; mie goreng; mie instan; mie sayur; misoa; petis; pizza; rempah-rempah; roti*;
sambal; snack bar berbasis muesli; sohun; teh; terasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 17:21:49
540   EtiketJID2022017151

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mangga Dua Abdad, Ruko Bahan Bangunan Blok J No. 25, Mangga Dua Selatan,
Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT QRIOS NAFIRI ANDALAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QRIOS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu Muda, Ungu Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===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;
jasa penyediaan informasi secara daring (online) dibidang hukum; layanan jejaring sosial online yang dapat diakses melalui
aplikasi seluler yang dapat diunduh.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 17:24:29
540   EtiketDID2022017152

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sentra Industri Terpadu Tahap III Blok A No. 1B, Jl. Pantai Indah Selatan 1 Rt. 4 Rw.
3, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT INDO BAJA MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ang Jason S.E.,
Jalan Angke Jaya 7 No 22  Rt/012 Rw/005  Angke

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MARINE SCHLINGER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baja Profil; Baja Profil H; Baja Profil I; Baja Profil L; Baja Profil U; Baja Profil WF; Baja Ringan; Baja Tulangan dalam

Bentuk Gulungan; Baja kasar atau setengah dikerjakan; Baja lapis aluminium; Baja lapis seng; Baja lembaran dan gulungan
lapis seng; Batang baja; Jaring Baja untuk bahan bangunan; Pipa kotak baja; Produk Baja Kanal U; Produk Baja Lembaran;
Produk Baja Siku Sama Kaki; Produk Baja Tulangan Beton; Produk baja lembaran dan gulungan canai dingin; Sekrup baja
ringan; Seng Gulung Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; atap baja ringan; baja; baja berlapis; baja beton; baja
ditempa; baja kawat paku; baja lonjoran; baja profil; baja slab; kabel baja; 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);
lembaran baja; panil-panil dari logam/besi/baja; pelat baja berpakaian dan lembaran; prefabrikasi dari logam/besi/baja; rantai
baja; reng baja ringan; strip baja; stud baja untuk bahan bangunan; 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

07/03/2022 17:28:04
540   EtiketJID2022017153

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gading Bukit Indah Blok B No. 11-12, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

PT. BINA INDOCIPTA ANDALAN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Andi Widiatno S.H., S.Kom., M.H.
Kompleks Mangga Dua Mall Rukan Blok A No. 21

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BINA INDOCIPTA ANDALAN (BIA)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Jasa audit akuntansi; Jasa konsultasi

manajemen bisnis; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultan bisnis; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan akuntansi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 17:41:36
540   EtiketDID2022017154

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KELENTENG NO.8, KEBON JERUK, ANDIR, Kota Bandung, Jawa Barat
PT. BRATACO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mylea HAIR CARE SYSTEM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : mylea HAIR CARE SYSTEM merupakan suatu penamaan / constitutes a naming
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kondisioner; Krim creambath; Produk perawatan rambut; Sampo; krim pelurus rambut; losion rambut; make-up [kosmetik];

masker rambut; sediaan kosmetik; sediaan penataan rambut; sediaan pengeriting rambut; sediaan perawatan rambut; sediaan
untuk mengecat rambut; semprotan rambut; tonik rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 17:43:29
540   EtiketDID2022017155

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Duta Kav. 92 No.20 Rt.005/009, Sudimara Timur, Ciledug,,Tangerang, Kota
Tangerang, Banten

JOY BAMBANG HANDOYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STERILING
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Semprot Elektrik; Pistol semprot; alat penyemprot (mesin); penyemprot insektisida [mesin]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 17:47:11
540   EtiketDID2022017156

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL Kiara Asri Utara I No 50 Bumi Asri Sukapura, Kota Bandung, Jawa Barat, 40285
PT BARDLIN PRAWARA LOKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Super surya alami (SSA) premium
Merek Kata

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Biru, merah, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Additif untuk bahan bakar motor; Aditif kimia untuk sistem pendingin kendaraan; Aditif makanan hewan non-nutrisi, non-

obat untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Aditif makanan hewan non-nutrisi, non-
obat untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk
digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Pengikat mikotoksin untuk digunakan dalam
pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Aditif makanan hewan, yaitu, pengikat mikotoksin untuk digunakan
dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Aditif non-obat yang digunakan untuk pakan ternak untuk
digunakan sebagai suplemen makanan; Aditif semen yang digunakan untuk beton dan mortar; Aditif untuk mengeraskan;
Aditif-aditif kimia untuk resin; Agen aktif permukaan; Agen, 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 penstabil untuk resin; 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; Agen deflokulasi untuk minyak dan minyak mentah; Air Radiator; Antibiotik disc; Antioksidan untuk digunakan dalam
fabrikasi; Asam asetat glasial; Asam nitrat; Asam sulfat; Aspal anti karat (bahan kimia); Bahan Kimia untuk menyerap
formaldehida dan bahan kimia untuk dekomposisi formaldehida; Bahan aktif yang diperoleh dari ekstrak alami, sayuran, laut,
hewan, sintetis, bio-teknologi, dan dimaksudkan untuk dimasukkan dalam komposisi produk kosmetik; Bahan anti kusam
untuk jendela; Bahan bakar aditif; Bahan baku (bahan kimia) untuk pembuatan produk kosmetik; Bahan campuran kimia
dalam semen; Bahan kimia (industri); Bahan kimia berbentuk pasta pencari air; Bahan kimia berbentuk pasta pengukur
bensin; Bahan kimia dan bahan kimia yang digunakan dalam industri klorin, industri plastik, dan industri pendinginan, yaitu,
klorin dan soda kaustik; Bahan kimia dan komposisi kimia untuk digunakan dalam aplikasi petrokimia dan aplikasi industri;
Bahan kimia dan komposisi kimia yang digunakan di ladang minyak dan gas; Bahan kimia dan senyawa kimia untuk
pengolahan karet; Bahan kimia dasar anorganik; Bahan kimia industri untuk kedap air; Bahan kimia penyamak kulit; Bahan
kimia perawatan industri; Bahan kimia peresap tekstil; Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Bahan
kimia tambahan untuk cat dan pelapis; Bahan kimia untuk campuran semen; Bahan kimia untuk digunakan dalam industri dan
akan secara khusus mencakup cairan khusus silikon untuk digunakan dalam berbagai aplikasi/penerapan, seperti bahan
tambahan untuk digunakan dalam getah pohon karet/lateks, zat pelepasan jamur (mold) dan zat pengendali busa; Bahan
kimia untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan; 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 pembuatan krim , losion, produk kosmetik atau supplemen
makanan; Bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan makanan; Bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan plastik;
Bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura,  dan kehutanan, terutama 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 untuk
membuat tekstil kedap air; Bahan kimia untuk mencerahkan tekstil; Bahan kimia untuk pemurnian air; Bahan kimia untuk
solder; Bahan kimia yang digunakan dalam industri; Bahan kimia yang digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan
termasuk dirgantara (aerospace), pertanian, otomotif & truk, batu bata & ubin, semen, konstruksi, tempat pembakaran (tanur)
kering, makanan & minuman, pengeboran ladang minyak, kelautan, militer, penggilingan (mills), pertambangan, produksi
ladang minyak, petrokimia, injeksi plastik, pulp & kertas, rel, kilang, residensial, baja, gula, utilitas/pembangkit listrik,
pemeliharaan katup, pengolahan air limbah dan sumur air; Bahan kimia yang digunakan dalam industri, sains dan fotografi,
serta pertanian, hortikultura dan kehutanan; Bahan pelapis bersifat sebagai pelindung untuk permukaan mobil, vinil, kulit,
plastik, karet dan permukaan yang dicat; Bahan pembantu untuk membuat pellet untuk digunakan dalam pembuatan makanan
hewan; Bahan pengawet makanan; Bahan perekat untuk keperluan industri; Bahan perubah fasa (PCM); Bahan tambahan
kimia untuk biodiesel; Bahan tambahan/aditif kimia untuk bahan pengikat mikotoksin untuk digunakan dalam pembuatan
makanan hewan; Bahan tambahan/aditif nutrisi dalam bentuk bahan kimia untuk digunakan dalam membuat makanan hewan;
Bahan-bahan kimia; Bakteri pengurai makanan; Batu kapur untuk pertanian; Biji plastik ramah lingkungan; Biji plastik yang
belum diolah (Polyethylene); Bijih plastik untuk kantong plastik degradable; Biostimulant untuk tanah; Butana; Butil glikol eter;
Cairan Sistem Power Steering; Cairan atau zat untuk meningkatkan performa mesin bensin; Cairan atau zat untuk
meningkatkan performa mesin diesel; Cairan baterai; Cairan kimia untuk pendingin mesin; Cairan mesin pelepasan elektrik;
Cairan pemadam api dan pencegah nyala api; Cairan pengeboran; Cairan penghancur sampah organik (decomposer); Cairan
peredam kejut; Cairan transfer panas; Cairan untuk Penambal Ban; Cairan untuk penggunaan dalam pengerjaan logam;
Cairan untuk perlindungan bor; Campuran amina; Dempul; Dempul untuk mengisi rongga bangunan [bangunan]; Desikan
(untuk desikasi digunakan pada barang kemasan dan kontainer barang kemasan); Enzim berasal dari proses bioteknologi
untuk digunakan dalam industri; Enzim untuk digunakan dalam penyamakan kulit; Etanolamina; Film sinar-X, peka tetapi tidak
terpapar; Gas-gas dibekukan untuk keperluan industri; Gen benih untuk keperluan pertanian; Getah selulosa untuk keperluan
industri; 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
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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; Isobutanol; Kapur dolomit; Kapur tohor; Katalis Amina; Kimia
untuk pembersih; Kimia yang digunakan dalam industri pengeboran mineral bumi; Kit yang berisi reagen dan protokol untuk
penggunaannya untuk keperluan non-medis; Kompon pengolah panas digunakan dalam pengolahan panas logam; 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; Komposisi tekstur dan penstabil yang digunakan dalam industri
makanan dan minuman yang terdiri dari protein dan hidrokoloid.; Komposisi tekstur dan penstabil yang digunakan dalam
industri makanan dan minuman yang terdiri dari protein, pemanis, dan hidrokoloid.; Komposisi zat-zat kimia untuk pemadam
api; Lem PVC; Lem dan perekat untuk keperluan industri; Lem epoksi / lem besi; Lem kaca; Lem kanji (sediaan kimia); Lem
polivinil asetat / lem putih; Lem-lem untuk keperluan industri; Lemak alkohol etoksilat; Lithium; Lumpur pengeboran untuk
minyak, gas dan uap geothermal yang digunakan untuk industri; 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; Metil tersier butil eter; Mikroorganisme dan enzim untuk pemurnian air di kolam budidaya;
Mineral-mineral untuk industri; Minyak rem dan kopling; Nitrous Oksida; Nonilfenol etoksilat; Oli untuk mengurangi gesekan
bagian dalam mesin; Oxogas; Paraksilena; Pati termodifikasi untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik dan produk
perawatan pribadi; Pelapis Pupuk Untuk tanaman; Pelapis kimia sebelum pengolahan untuk coran dan ekstrusi; Pelapis kimia
sebelum pengolahan untuk digunakan dalam industri coran dan ekstrusi; Pelarut butil glikol eter; Pelarut getah; Pelarut pada
industri; Pelarut pestisida; Pelarut yaitu, aliphatic; Pemanis buatan; Pencegah kerak ketel; Pengatur pertumbuhan tanaman;
Pengawalemak; Pengawet ikan organik; Penggerak gas untuk aerosol; Penghilang es; Penghilang karbon; Pengikat emulsi
akrilik nanopartikel untuk digunakan pada cat dan pelapis; Pengisi kimia untuk digunakan dalam industri dan manufaktur,
termasuk pengisi kimia yang mengandung kalsium karbonat untuk digunakan pada plastik, lateks dan karet; Penyerap kimia ;
Peralatan untuk mengontrol pengoperasian pemanas dan pendingin air; Perangkat lunak termasuk aplikasi telepon genggam
terkait rantai pasokan industri konstruksi; Perekat alami untuk keperluan industri; Perekat dan lem untuk keperluan industri;
Perekat pestisida; Perekat untuk bahan atap; Perekat untuk digunakan dalam industri; Perekat untuk digunakan dalam
industri, pupuk; Perekat yang digunakan dalam industri; Perekat, selain untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah
tangga; Plastik yang tidak diproses digunakan sebagai bahan baku untuk elastomer; Polietilena; Polietilena glikol; Polimer
olefin (Bahan kimia); Poly aluminium klorida; 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;
Propilena; Protein; Protein berbahan dasar tanaman; Protein kacang; Protein untuk digunakan dalam pembuatan pakan ternak
dan pakan untuk budidaya air; Protein untuk industri makanan hewan; Protein untuk kegunaan industri; Protein yang
digunakan untuk pembuatan suplemen makanan hewan; Pupuk Kompos; Pupuk 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 asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide lain daripada untuk ilmu kedokteran atau ilmu
kedokteran hewan; 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;
Resin urea; Sari manis, biang gula; Sediaan kimia; Sediaan kimia untuk digunakan dalam industri kosmetik; Sediaan kimia
untuk digunakan dalam pertanian; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan industri; Sediaan kimia
untuk pengujian diagnostik in vitro, penyaringan, konfirmasi dan analisis; Sediaan pendingin (refrigerant) ramah lingkungan;
Sediaan pendingin (sediaan anti didih untuk mesin); Sediaan penghilang perekat; Sediaan pengolahan air; Sediaan untuk
memadatkan (tempering) dan mematri (solder); Sediaan untuk semen kedap air dan beton kedap air (kecuali cat); Sediaan —
sediaan pemurni gas; Sediaan-sediaan biologis untuk digunakan pada pertanian dan hortikultura, termasuk perawatan benih;
Sediaan-sediaan pemupukan; Sediaan-sediaan pengatur pertumbuhan tanaman untuk keperluan hortikultura; Sekuestran;
Senyawa anti-macet; Senyawa hidrokarbon; Senyawa kelat (digunakan untuk menghilangkan logam beracun pada pupuk);
Senyawa kimia untuk meningkatkan kerja minyak diesel; Senyawa nabati /tumbuhan yang digunakan dalam pembuatan krim,
losion, produk kosmetik atau supplemen makanan; Sodium hexaametaphosphate (bahan kimia); Suplemen pupuk; Tepung
terbuat dari tanaman adlay untuk keperluan industri; Thomas phosphate [pupuk]; Titanite; Trehalose (bahan kimia); Zat
Penghilang Cat; Zat kimia aktif di permukaan; Zat kimia industri; Zat kimia untuk digunakan dalam pembuatan parfum dan
aroma; Zat kimia untuk hortikultura; Zat kimia untuk membantu pewarnaan; Zat kimia untuk pertanian; Zat kimia yang
digunakan dalam industri; Zat kimia, bahan kimia, sediaan kimia dan elemen alami; Zat pencegah embun pada kaca; Zat
pencegah karat untuk menghilangkan bunyi derit dan pelumas serbaguna; Zat-zat untuk tumbuh kembang tanaman; Zwavel
zuur (cuka getah); abu terbang untuk industri; acesulfame potassium; acetaldehyde [ethanal]; acetanilide; acrylonitrile
butadiene resin styrene, tidak diproses; aditif deterjen untuk bahan bakar; aditif deterjen untuk bensin; aditif deterjen untuk oli
motor; aditif kimia; aditif kimia untuk bahan bakar; aditif kimia untuk bahan bakar di alam penguat oktan; aditif kimia untuk
bahan bakar diesel; aditif kimia untuk bahan bakar mesin pembakaran internal; aditif kimia untuk bahan bakar motor; aditif
kimia untuk bensin; aditif kimia untuk beton; aditif kimia untuk cairan pengeboran sumur minyak; aditif kimia untuk cairan
transmisi; aditif kimia untuk digunakan dalam industry pengolahan ban dan karet; aditif kimia untuk digunakan dalam
manufaktur; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan inhibitor korosi untuk boiler; aditif kimia untuk digunakan dalam
pembuatan inhibitor korosi untuk digunakan dalam bahan bakar; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan kain; aditif
kimia untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan makanan; aditif kimia untuk
digunakan dalam pembuatan obat-obatan; aditif kimia untuk digunakan sebagai zat pengikat untuk pelet pakan; aditif kimia
untuk gemuk; aditif kimia untuk minyak; aditif kimia untuk minyak mesin; aditif kimia untuk minyak pelumas; aditif kimia untuk
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oli motor; aditif kimia untuk pelumas; aditif kimia untuk pembersih sistem injeksi bahan bakar; aditif kimia untuk pengolahan
bahan bakar; aditif kimia untuk pestisida; aditif kimia untuk pupuk; aditif kimia untuk sistem pendingin engine; aditif kimia, yaitu
senyawa antifoam; aditif makanan oenologis [bahan kimia]; aditif pasir pengecoran berbasis oksida besi untuk digunakan
dalam industri coran logam; aditif pelumas; aditif plastik; aditif, bahan kimia, hingga bahan bakar motor; aditif, bahan kimia,
hingga fungisida; aditif, bahan kimia, hingga insektisida; aditif, bahan kimia, untuk mengebor lumpur; aditif-aditif kimia untuk
resin; adjuvan (substansi kimia), selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; adjuvan tanah (substansi kimia) untuk
digunakan dalam pertanian; adsorben kimia untuk menghilangkan kotoran dari bahan bakar; agar-agar (kimia); agen anti-
statis; agen flatting silikat, dan ekstender; agen katalitik; agen kimia; agen kimia untuk penyerapan karbon dioksida; agen
pelepas aspal; aglutinants untuk beton; aglutinants untuk dempul; aglutinants untuk kayu; aglutinants untuk mortar; aglutinants
untuk plester; aglutinants untuk semen; aglutinants untuk tanah liat; air aki; air amonia; air asam untuk mengisi ulang baterai;
air berat (sediaan kimia); air deionisasi; air kalium; air laut untuk keperluan industri; air murni untuk keperluan industri; air
raksa; air suling beroksigen; air suling untuk keperluan industri; air sulingan; air yang diasamkan untuk pengisian akumulator;
aki zuur (untuk menambah listrik); akrilonitril; aktinium; albumen beryodium (sediaan kimia); albumin [hewan atau sayuran,
bahan baku]; albumin untuk digunakan dalam pembuatan; albumin untuk keperluan industri; alcohol; aldehida *; aldehida
crotonic; algarovilla untuk digunakan dalam penyamakan; alginat untuk industri makanan; alginat untuk keperluan industri; alil
klorida; alkali; alkali iodida untuk keperluan industri; alkali kaustik; alkaline; alkaloid *; alkohol alil; alkohol kayu; alkohol kayu
manis; alkohol kebun anggur; alkohol untuk digunakan dalam pembuatan cat dan pelapis lainnya; alkohol untuk digunakan
dalam pembuatan parfum; alkohol untuk keperluan industri; alkohol*; alkyl alkanolamines; alum aluminium; alumina;
aluminatisasi; aluminium amonium sulfat; aluminium asetat *; aluminium hidrat; aluminium hidroksida; aluminium iodida;
aluminium klorida; aluminium nitrat; aluminium oksida; aluminium oxynitride; aluminium silikat; aluminium sulfat; alunit (bahan
kimia); amerisium (bahan kimia); amida untuk digunakan dalam pembuatan; amil alkohol; amil asetat; amines yaitu alkyl;
ammonium vanadate; amonia [alkali volatil] untuk keperluan industri; amonia anhidrat; amonia tawas; amonia*; amonium
aldehida; amonium asetat; amonium bikarbonat; amonium bromida; amonium dikromat; amonium fluorida; amonium fosfat;
amonium hidroksida; amonium karbonat; amonium klorida; amonium molibdat; amonium nitrat; amonium perklorat; amonium
persulfat; amonium sulfat; amonium sulfida; amonium tawas; amonium tungstate; ampas bubur dari tanaman esparto; ampas
kayu yang dihasilkan melalui proses kimia; ampas tebu untuk digunakan dalam pembuatan kertas; ampas yang dihasilkan
melalui proses kimia mekanis; anhidrida; anhidrida asetat; anhidrida fosfat; anhidrida ftalat; anhidrida kromik; anilin; anisol;
antibeku untuk radiator kendaraan; antibeku untuk sistem mesin cuci kaca depan; antibeku untuk sistem pendingin kendaraan;
antibodi monoklonal untuk tujuan ilmiah; antibodi untuk tujuan ilmiah, selain untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan;
antifreezes; antimikroba; antimon; antimon oksida; antimon sulfida; antimonate; antioksidan; antioksidan organofosfit;
antioksidan untuk digunakan dalam industri  kosmetik; antioksidan untuk digunakan dalam industri  makanan dan minuman;
antioksidan untuk digunakan dalam industri  produk makanan; antioksidan untuk digunakan dalam industri  suplemen
makanan; antioksidan untuk digunakan dalam industri minuman; antioksidan untuk digunakan dalam industri obat-obatan;
antioksidan untuk digunakan dalam pembuatan; antioksidan untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik; antrasena; arabitol;
arang aktif; arang binatang; arang darah; arang tulang; arang untuk digunakan sebagai kondisioner tanah (media tanaman);
arang untuk keperluan hortikultura (media tanaman); argon; aroma; aromatik [bahan kimia]; arsenik; arsine; asam *; asam
adipat; asam alfa-ketoglutarat; asam amino untuk keperluan industri; asam amino untuk tujuan ilmiah; asam antranilic; asam
arsenik; asam arsenious; asam asetat; asam asetonadikarboksilat; asam belerang; asam benzoat; asam berbasis benzena;
asam borat untuk keperluan industri; asam campuran; asam crotonic; asam etilen akrilat; asam fluorida; asam format; asam
fosfat; asam ftalat; asam galat untuk industri tinta; asam gallotannic; asam glutamat untuk digunakan dalam industri kosmetik;
asam glutamat untuk keperluan industri; asam glutarat; asam hidroklorik; asam iodik; asam karbonat; asam ketoglutarat; asam
kloroasetat; asam klorosulfonat; asam kolat; asam kromat; asam laktat; asam lemak; asam lemak untuk keperluan industri;
asam metakrilat; asam mineral; asam molibdat; asam monokloroasetat; asam nitrat; asam nukleat untuk tujuan ilmiah; asam
oksalat; asam oleat; asam palmitat; asam perklorat; asam persulfat; asam pikrat; asam pirogalik; asam propionat; asam
salisilat; asam sebacic; asam sitrat untuk keperluan industri; asam stearat; asam suksinat; asam sulfinat; asam sulfonat; asam
tanat; asam tartarat; asam tereftalat murni; asam terklorinasi; asam tungstik; asam valerat; asetal; asetat [bahan kimia] *;
asetat kobalt; asetat selulosa, tidak diproses; asetilen; asetilena tetraklorida; asetilena untuk keperluan industri; asetofenon;
aseton; aseton untuk keperluan industri; aspartame; astatin; azobenzene; azodicarbonamide; azoksibenzena; bahan biokimia
untuk tujuan ilmiah; bahan campuran pengawet untuk semen, kecuali cat dan minyak; bahan katoda lithium baterai; bahan
katoda ternary; bahan keramik dalam bentuk partikel, untuk digunakan sebagai media penyaringan; bahan kimia  tambahan
untuk industri pakan ternak; bahan kimia Pembersih ruang bakar pada mesin kendaraan (Carbon Clean); bahan kimia aktif
untuk digunakan dalam pembuatan insektisida; bahan kimia aktif untuk digunakan dalam pembuatan obat anti-kanker; bahan
kimia aktif untuk digunakan dalam pembuatan obat-obatan; bahan kimia anti air untuk kulit; bahan kimia anti air untuk semen,
kecuali cat; bahan kimia anti lembab, kecuali cat, untuk pasangan bata; bahan kimia anti-pernis untuk windows; bahan kimia
antibeku; bahan kimia berfluorinasi; bahan kimia beton-aerasi; bahan kimia dan sediaan kimia untuk digunakan dalam industri
wewangian, bahan pewangi dan senyawa pewangi; bahan kimia dekarburisasi mesin; bahan kimia digunakan untuk
pengeboran; bahan kimia fisi untuk energi nuklir; bahan kimia hortikultura, kecuali fungisida, herbisida, insektisida, dan
parasitisida; bahan kimia industri; bahan kimia mematri; bahan kimia mesin-decarbonising; bahan kimia oleo untuk digunakan
dalam pembuatan dan pengolahan produk industri; bahan kimia pelembut air; bahan kimia pelindung kain dari noda untuk
penggunaan binatu komersial; bahan kimia pelunak untuk digunakan dalam industri kosmetik; bahan kimia pelunak untuk
digunakan dalam industri obat-obatan; bahan kimia pelunak untuk digunakan dalam industri sediaan mandi; bahan kimia
pelunak untuk keperluan industri; bahan kimia pembekuan kaca; bahan kimia pembentuk gel; bahan kimia pembersih
cerobong; bahan kimia pembersih industri; bahan kimia pemisah minyak; bahan kimia pemurni air; bahan kimia pemurni air
untuk kolam renang; bahan kimia pemurnian minyak; bahan kimia pemutih lemak; bahan kimia pemutih lilin; bahan kimia
pemutih minyak; bahan kimia pencair pati [sediaan ungluing]; bahan kimia pencegah kondensasi; bahan kimia pencegah kusut
untuk industri; bahan kimia pencegah noda untuk digunakan pada kain; bahan kimia pencerah tekstil; bahan kimia pencerah
warna untuk keperluan industri; bahan kimia pengawet makanan; bahan kimia pengelasan; bahan kimia pengkondisi tanah;
bahan kimia pengolahan air; bahan kimia pengolahan air limbah; bahan kimia pengolahan air limbah untuk keperluan industri;
bahan kimia pengolahan air untuk digunakan di kolam renang dan spa; bahan kimia perendaman untuk pemberian warna
[fotografi]; bahan kimia perintis untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia pertanian; bahan kimia pertanian, kecuali
fungisida, herbisida, insektisida, dan parasitisida; bahan kimia pewarnaan enamel; bahan kimia pewarnaan kaca; bahan kimia
tahan api; bahan kimia tahan api untuk pelapis tekstil; bahan kimia tahan lembab untuk bahan bata dan bangunan (tidak
termasuk cat); bahan kimia tambahan industri roti [sediaan tambahan tepung]; bahan kimia tambahan untuk bahan bakar
petrol, gasolin dan motor; bahan kimia tambahan untuk digunakan dalam pembuatan dan pengawetan pakan ternak; bahan
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kimia tambahan untuk makanan; bahan kimia tempering untuk digunakan dalam pengerjaan logam; bahan kimia tempering
untuk digunakan dalam penyolderan; bahan kimia untuk analisis di laboratorium, selain untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; bahan kimia untuk bahan bakar untuk reaktor nuklir; bahan kimia untuk digunakan dalam akuarium; bahan
kimia untuk digunakan dalam budidaya; bahan kimia untuk digunakan dalam dekontaminasi situs yang tercemar; bahan kimia
untuk digunakan dalam hortikultura; bahan kimia untuk digunakan dalam industri baterai lithium ion; bahan kimia untuk
digunakan dalam industri dan pengawetan makanan, suplemen makanan dan minuman; bahan kimia untuk digunakan dalam
industri dan sains; bahan kimia untuk digunakan dalam industri gula-gula; bahan kimia untuk digunakan dalam industri kain
atau tekstil; bahan kimia untuk digunakan dalam industri kertas; bahan kimia untuk digunakan dalam industri perekat; bahan
kimia untuk digunakan dalam industri sel surya; bahan kimia untuk digunakan dalam industri, sains dan fotografi; bahan kimia
untuk digunakan dalam industri, sains dan fotografi, serta pertanian, hortikultura dan kehutanan; bahan kimia untuk digunakan
dalam kehutanan; bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan, kecuali fungisida, herbisida, insektisida dan parasitisida;
bahan kimia untuk digunakan dalam kromatografi; bahan kimia untuk digunakan dalam litografi; bahan kimia untuk digunakan
dalam 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 pelapisan logam;
bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan tinta dan cat; bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan zat warna;
bahan kimia untuk digunakan dalam pemurnian protein untuk penggunaan in vitro; bahan kimia untuk digunakan dalam
pengeboran minyak; bahan kimia untuk digunakan dalam pengembangan produk bioteknologi; bahan kimia untuk digunakan
dalam pengolahan karet alam; bahan kimia untuk digunakan dalam pengolahan plastik; bahan kimia untuk digunakan dalam
pertanian; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; bahan kimia untuk digunakan dalam
pertanian, hortikultura dan kehutanan, kecuali fungisida, herbisida, insektisida dan parasitisida; bahan kimia untuk digunakan
dalam produksi karet sintetis; bahan kimia untuk digunakan dalam proses industri bioteknologi; bahan kimia untuk digunakan
dalam sains; bahan kimia untuk diresapi tekstil, bulu, kulit, kain bukan tenunan dan anyaman; bahan kimia untuk galvanisasi;
bahan kimia untuk industri; bahan kimia untuk industri cat; bahan kimia untuk industri pigmen; bahan kimia untuk industri
sediaan pelindung, penghambat api, dan bahan peresapan; bahan kimia untuk industri sediaan untuk mencegah korosi; bahan
kimia untuk industri sediaan untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi; bahan kimia untuk melepaskan wallpaper; bahan
kimia untuk membilas radiator; bahan kimia untuk membuat tekstil kedap air; bahan kimia untuk mempercepat pengerasan
semen; bahan kimia untuk mencegah pertumbuhan jamur; bahan kimia untuk mencetak [fotografi]; bahan kimia untuk
menempel dan mengikat; bahan kimia untuk menghilangkan asam dalam aplikasi manufaktur industri; bahan kimia untuk
mengolah limbah berbahaya; bahan kimia untuk menyerap oksigen; bahan kimia untuk meresapi kulit; bahan kimia untuk
merontokkan daun tanaman; bahan kimia untuk minyak, lemak, dan lilin; bahan kimia untuk pelapis tekstil, bulu, kulit, kain
bukan tenunan dan anyaman; bahan kimia untuk pelindung kain dari noda; bahan kimia untuk pembersih dan pengkilat cat
mobil; bahan kimia untuk pembuatan 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 pembuatan sediaan zat bantu; bahan kimia untuk pemisahan minyak mentah dari tanah dan air; bahan kimia untuk
pemrosesan film fotografi; bahan kimia untuk pemrosesan film sinar-X; bahan kimia untuk pemurnian anggur; bahan kimia
untuk pendingin radiator; bahan kimia untuk pengolahan air buangan pada kapal; bahan kimia untuk penyaringan dari plastik
yang tidak diproses; bahan kimia untuk penyaringan zat kimia; bahan kimia untuk penyaringan zat mineral; bahan kimia untuk
penyaringan zat nabati; bahan kimia untuk perawatan dan pemeliharaan otomotif; bahan kimia untuk peremajaan kulit; bahan
kimia untuk solder; bahan kimia viscose [ester selulosa]; bahan kimia viscose untuk digunakan dalam industri; bahan kimia
yang bersifat peka cahaya untuk digunakan dalam fotografi; bahan kimia yang digunakan dalam fermentasi anggur; bahan
kimia yang digunakan dalam industri cat dan pelapis; bahan kimia yang digunakan dalam industri display kristal cair; bahan
kimia yang digunakan dalam proses akhir fotografi; bahan kimia yang digunakan sebagai bahan dan aditif dalam industri
makanan, suplemen makanan dan minuman; bahan kimia yang digunakan untuk membuat atau meningkatkan cita-rasa, rasa
dan tekstur makanan di mulut; bahan kimia yang digunakan untuk menunjukkan kerusakan pada pelapis kertas; bahan kimia
yang digunakan untuk pengolahan air; bahan kimia, kecuali pigmen, untuk industri enamel; bahan kimia, yaitu isocyanates;
bahan moderasi untuk reaktor nuklir; bahan pembasah untuk digunakan dalam industri cat; bahan pencegah penuaan dini
(sediaan-sediaan kimia) untuk makanan dan kosmetika; bahan pengawet 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 pengemulsi, pendispersi, pelarut dan pembasah; bahan pengental yang digunakan dalam
industri; bahan pengental yang menjadi produk biokimia untuk keperluan industri; bahan plastik yang tidak diproses dalam
bentuk bubuk, cair atau pasta; bahan sintetis untuk menyerap minyak; bahan untuk mematri; bahan untuk menempel; bahan
untuk rilis; bakteri asam laktat untuk digunakan dalam industri makanan; bakteri probiotik untuk industri makanan; bakteri
untuk digunakan dalam pembuatan makanan; bakteri untuk pengolahan air limbah; bakterisida oenologis [sediaan kimia untuk
digunakan dalam industri anggur]; barium; barium fosfat; barium hidroksida; barium klorida; barium nitrat; barium nitrite; barium
peroksida; barium sulfat; barium sulfida; baryta (bahan kimia); barytes (bahan kimia); basa [sediaan kimia]; batu kapur bubuk
untuk keperluan pertanian; batu kapur granula untuk keperluan pertanian; bauksit; bekatul [pupuk]; belerang; benih
mikroorganisme selain untuk pemakaian medis dan kedokteran; benih mikroorganisme selain untuk penggunaan medis dan
kedokteran hewan; bensol; bentonit; benzaldehida; benzena; benzidin; benzidine sulfate; benzofenon; benzoic sulfimide;
benzoil peroksida untuk keperluan industri; benzyl alkohol; benzyl chloride; benzyl eter; berkelium; besi fosfat; besi klorida;
besi nitrat; besi sianida; besi sulfat; besi sulfida; betaines untuk digunakan dalam pembuatan; bifenil; biokimiawi untuk
penggunaan ilmiah in vitro dan in vivo; biostimulan menjadi persiapan nutrisi tanaman; bismut; bismut klorida; bismut nitrat;
bismut subnitrate untuk keperluan kimia; boraks; borates; boric acid; borneol; boron; boron fosfat; bromin untuk keperluan
kimia; bromobenzena; bromoform; bubuk dan sediaan penambahan tanah organik; bubuk darah [pupuk]; bubuk yang
berfungsi untuk pengeras tanah; bubur jerami; bubur kayu; bubur kayu untuk digunakan dalam industri; bubur kayu untuk
keperluan industri; bubur kertas; bubur kertas daur ulang; bubur kertas tanpa tinta; bubur kertas yang telah jernih; bubur kertas
yang telah jernih untuk digunakan dalam industri; bubur kimia; bubur termo-mekanis; budaya mikroorganisme, selain untuk
penggunaan medis dan kedokteran hewan; bunga belerang untuk keperluan kimia; bungkil kedelai berbentuk protein [bahan
baku]; bungkil kedelai berbentuk tepung untuk keperluan industri; busa kimia pemadam kebakaran; butadiena; butanadiol;
butanol; butil asetat; butiran kaca untuk digunakan dalam filter kolam renang; cairan aditif pembentuk upper layer atas pada
struktur jalan; cairan anti beku; cairan bantu untuk digunakan dengan abrasive; cairan deicing; cairan hidrolik; cairan kalibrasi
untuk peralatan medis; cairan kimia pembersih, mencegah dan menghentikan kebocoran radiator; cairan kimia pencair es;
cairan kimia pencegah karatan; cairan kimia penghilang es untuk kaca depan mobil; cairan kimia untuk deicing; cairan kimia
untuk melancarkan pipa minyak (scale inhibitor); cairan kimia untuk pembersih karburator; cairan knalpot diesel; cairan
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magnetik untuk keperluan industri; cairan pendingin untuk digunakan dalam pengerjaan logam; cairan pendingin untuk
pendingin udara; cairan photopolymer pelapis untuk digunakan sebagai lapisan permanen untuk sirkuit tercetak; cairan power
steering; cairan silikon; cairan stabilisasi tanah; cairan transfer panas untuk keperluan industri; cairan transmisi; cairan
transmisi otomatis; cairan untuk menghilangkan sulfat dari akumulator; cairan untuk sirkuit hidrolik; calcium sulfate;
californium; calomel [merkuri klorida]; campuran aromatil; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan
untuk pupuk pertanian; campuran karbon hitam untuk keperluan industri atau pertanian; campuran kimia untuk tanah;
campuran kimia untuk tanah untuk keperluan hortikultura; campuran kimia untuk tanah untuk keperluan pertanian; campuran
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; carboxymethyl cellulose digunakan sebagai pengubah
reologi dalam pembuatan sediaan perawatan pribadi; carboxymethyl cellulose digunakan sebagai pengubah retensi air dalam
pembuatan kertas dan kardus; catechu (sediaan kimia); cetakan daun [pupuk]; chloronitrobenzene; cobalt oxide untuk
keperluan industri; collodion *; conditioner adonan untuk industri makanan; continuous microemulsion; creosote untuk
keperluan kimia; cryolite; cryolite sintetis; cuka kayu [asam piroligna]; cuka spirit [asam asetat encer]; cumene; cyclohexane;
cycloparaffin; cymene; damar polimer untuk digunakan dalam pembuatan tinta cetak (printing ink); damar wangi untuk ban;
damar wangi untuk kulit; darah tali pusat untuk tujuan ilmiah; darah tali pusat untuk tujuan penelitian; darah tali pusat, selain
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; dedak beras yang telah difermentasi untuk digunakan dalam industri kosmetik;
dekstrin [ukuran]; dekstrin untuk keperluan industri; dempul dan pengisi pasta lainnya; dempul kaca; dempul plastik; dempul
untuk digunakan dalam industri dirgantara; dempul untuk digunakan oleh tukang ledeng untuk menempelkan toilet; dempul
untuk perbaikan bodi mobil; desikan; desikan untuk menyerap (adsorpsi) kelembaban; desikan untuk menyerap kelembaban;
desikan yang digunakan dalam kemasan/pengemasan untuk mencegah jamur, lumut, karat, korosi, dan efek merusak lainnya
dari kelembaban; deterjen untuk digunakan dalam industri sampo rambut; deterjen untuk digunakan dalam proses manufaktur;
deterjen untuk keperluan industri sebagai bagian dari proses manufaktur; dianisidine; diastase untuk keperluan industri;
dicyandiamide; dietil ftalat; dietilzinc; difenil; difenilmetana; digestat organik; digestat organik (pupuk); diisopropyl eter;
diklorobenzena; diklorometana; dimethyl formamide; dimethyl phthalate; dimethyl sulfate; dimethylaniline; dinitrogen oksida;
disakarida; dispersan lumpur; dispersan minyak; dispersan minyak bumi; dispersan pigmen untuk digunakan dalam industri
kosmetik; dispersan silikon koloid; dispersan untuk digunakan dalam industri kertas; dispersan untuk pigmen; dispersi plastik;
dispersi plastik untuk digunakan dalam industri lak; dispersi plastik untuk digunakan dalam industri tinta cetak; disprosium;
dolomit untuk keperluan industri; dopan untuk digunakan dalam industri semi-konduktor; eksipien untuk digunakan dalam
industri sediaan-sediaan farmasi dan atau suplemen makanan; ekstrak botani, selain minyak esensial, untuk digunakan dalam
pembuatan kosmetik; ekstrak fermentasi untuk keperluan industri; ekstrak ramuan, selain minyak esensial, untuk digunakan
dalam industri kosmetik; ekstrak teh untuk digunakan dalam industri kosmetik; ekstrak teh untuk digunakan dalam industri
obat-obatan; ekstrak teh untuk digunakan dalam industri produk makanan; ekstrak teh untuk digunakan dalam pembuatan;
ekstrak teh untuk industri makanan; ekstrak teh untuk keperluan industri; ekstrak tumbuhan, selain minyak atsiri, untuk
digunakan dalam industri kosmetik; elektrolit baterai; elemen kimia fisi; elemen pengatur biologis untuk penyakit; elemen
radioaktif untuk tujuan ilmiah; emas klorida; emulsi fotografi; emulsi lilin digunakan sebagai agen kedap air dalam pembuatan
lilin yang digunakan untuk memproduksi produk; emulsi silikon; enamel dan bahan kimia pewarnaan kaca; enzim untuk
digunakan dalam hidrolisis pati; enzim untuk digunakan dalam hidrolisis protein; enzim untuk digunakan dalam industri industri
jus buah; enzim untuk digunakan dalam industri industri makanan hewan peliharaan; enzim untuk digunakan dalam industri
industri nutraceuticals; enzim untuk digunakan dalam industri susu; enzim untuk digunakan dalam industri tekstil; enzim untuk
digunakan dalam pengolahan air; enzim untuk digunakan dalam pengolahan produk samping makanan; enzim untuk
digunakan dalam pengolahan tebu; enzim untuk digunakan pada atau di tanaman serta di atau di bahan makanan untuk
hewan; enzim untuk industri deterjen; enzim untuk industri industri bir; enzim untuk industri makanan; enzim untuk industri
minuman; enzim untuk industri roti; enzim untuk keperluan industri; enzim untuk membantu pencernaan untuk digunakan
dalam industri pembuatan pakan ternak; enzim untuk tujuan ilmiah; enzim untuk tujuan ilmiah atau penelitian; enzim untuk
tujuan penelitian; epiklorohidrin; epoksi; erbium; erythritol [pemanis buatan]; erythritol untuk industri makanan; erythritol untuk
industri minuman; es kering [karbon dioksida]; ester *; ester asam asetat; ester asam lemak; ester selulosa untuk keperluan
industri; etana; etanol [senyawa kimia]; etanol untuk tujuan ilmiah; eter *; eter selulosa untuk keperluan industri; eter selulosa,
tidak diproses; eter sulfur; ethanolmines; ethyleneamines; etil alkohol; etil eter; etil ftalat; etil iodida; etil karbamat; etil klorida;
etil malonat; etilamin; etilen diklorida; etilen klorohidrin; etilena; etilena glikol; etilena oksida; etsa; etsa untuk digunakan dalam
industri papan sirkuit cetak; etsa untuk digunakan dalam industri semi-konduktor; europium; fenantrena; fenol untuk keperluan
industri; fenotiazin untuk digunakan dalam industri obat-obatan; fermentasi susu [sediaan bakteri] digunakan dalam industri
bahan makanan; fermentasi susu untuk industri makanan; fermentasi susu untuk keperluan industri; fermentasi susu untuk
keperluan kimia; fermentasi untuk keperluan kimia; fermium; feromon sintetis, selain untuk keperluan medis; feromon, selain
untuk keperluan medis; fiksatif histologis; fiksatif sitologis; film fotografi peka chaya, tidak terpapar; film fotografi yang tidak
terpapar; film fotosensitif, tidak disinari; film peka cahaya, tidak terpapar; film sinematografi yang tidak terpapar; film
sinematografi, peka tetapi tidak terpapar; flavonoid [senyawa fenolik] untuk keperluan industri; flokulan; fluks pengelasan
logam; fluorin; fluorit dan bahan kimia dan bahan berbasis fluorin, seperti asam fluorida, zat pendingin dan propelan berbahan
dasar fluorin, dan aluminium tri-fluorida; formaldehida; formalin aldehida untuk keperluan kimia; formamide; format; fosfat;
fosfat [pupuk]; fosfat untuk pengolahan air; fosfat untuk pengolahan air minum; fosfatida; fosfin; fosfoprotein; fosfor; fosfor
klorida; fosfor sulfida; fosgen; fotokatalis; fotoresis; fransium; furan; furfural; gadolinium; galaktosa untuk keperluan industri;
galium; gallate dasar bismut (bahan kimia); gambir; gambut [pupuk]; garam [pupuk]; garam [sediaan kimia]; garam abu; garam
amoniak; garam amonium; garam anorganik untuk keperluan industri; garam asam halogen; garam asam organik; garam batu
untuk menghilangkan es; garam beryodium; garam besi; garam cair untuk menghilangkan es; garam dari logam tanah jarang;
garam emas; garam ganda; garam kalsium; garam kasar; garam kompleks; garam krom; garam kromik; garam logam alkali;
garam logam mulia untuk keperluan industri; garam magnesium; garam merkuri; garam natrium [senyawa kimia]; garam nikel;
garam pemberi warna [fotografi]; garam spirit; garam untuk keperluan industri; garam untuk menetralisir bahan kimia untuk
rumput atau tanaman; garam untuk mewarnai logam; garam untuk pelunakan air; garam untuk pengawetan, selain untuk
bahan makanan; garam untuk sel galvanik; garam, mentah; gas padat untuk keperluan industri; gas pelindung untuk
pengelasan; gas pendingin; gas propelan untuk aerosol; gel elektroforesis; gel etsa untuk keperluan industri; gel silika; gelatin
untuk keperluan fotografi; gelatin untuk keperluan industri; gelatin yang digunakan dalam industri kertas cetak; gen benih untuk
produksi pertanian; getah [perekat] untuk keperluan industri; getah [perekat], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah
tangga; getah arab untuk keperluan industri; getah dari tanaman tragakan untuk digunakan dalam industri; getah dari tanaman
tragakan untuk keperluan industri; getah selulosa untuk industri makanan; getter [zat aktif secara kimia]; gipsum
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untuk digunakan sebagai pupuk; glasir keramik; gliadin untuk keperluan industri; glikogen; glikol; glikol eter; glikoprotein;
gliserida; gliserin sintetis; gliserin untuk digunakan dalam pembuatan; gliserin untuk keperluan industri; gliserol untuk
digunakan dalam pembuatan; globulin untuk keperluan industri; glukosa untuk industri makanan; glukosa untuk keperluan
industri; glukosida; glutelin untuk keperluan industri; gluten [lem], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; gluten
untuk industri makanan; gluten untuk keperluan industri; glycol diether and tetrahydrofuran solvents untuk digunakan dalam
pembuatan produk; glycol ether esters and ketones; glycols; glycyrrhizin [pemanis buatan]; grafit alami untuk keperluan
industri; grafit buatan (bahan kimia) untuk digunakan dalam industri baterai sel sekunder; grafit buatan (bahan kimia) untuk
keperluan industri; grafit dalam bentuk mentah atau setengah jadi untuk digunakan dalam pembuatan; grafit untuk keperluan
industri; graphene; gurjun balsam untuk digunakan dalam industri pernis; halida; halogen; halogenated; halogenida organik;
helium; hexachloroethane; hexamethylenediamine; hidrat; hidrazin; hidrazobenzena; hidrazon; hidrogen; hidrogen klorida;
hidrogen peroksida untuk keperluan industri; hidrogen sianida; hidrogen sulfida; hidrokarbon aromatik; hidroklorat; hidrokoloid,
untuk digunakan dalam industri dan pengawetan makanan, suplemen makanan dan minuman; hidrokuinon; hidromagnesit;
hiposulfit; holmium; hormon tanaman [fitohormon]; hormon untuk mempercepat pematangan buah; humektan; humus; huntite;
indikator kelembaban kimia dalam bentuk strip, pelet dan film; indole untuk keperluan industri; inhibitor korosi; inhibitor
perkecambahan [sediaan anti-kecambah]; intermedit; inulin untuk industri makanan; ionomer; iron oxide; iron sulfate; isinglass
(gelatin), selain untuk keperluan alat tulis, rumah tangga atau keperluan makan; iso-parafin; isoparafin; isopropanolamines;
isotop untuk keperluan industri; itrium; kadmium klorida; kadmium sulfida; kain cetak biru; kain peka cahaya untuk fotografi;
kainite; kalium; kalium asetat; kalium bikromat; kalium dioksalat; kalium ferricyanide; kalium ferrocyanide; kalium fluosilikat;
kalium fosfat dibasik; kalium hidroksida; kalium klorida; kalium nitrat; kalium sianat; kalium sianida; kalium silikat; kalium sulfat;
kalsium; kalsium aluminat; kalsium bisulfit; kalsium fluorida; kalsium fosfat; kalsium hidroksida; kalsium hidrosulfida; kalsium
iodida; kalsium karbida; kalsium karbonat; kalsium klorida; kalsium nitrat; kalsium oksida; kalsium peroksida; kalsium
sianamida; kalsium sianamida [pupuk]; kalsium sianida; kalsium silikat; kalsium sulfida; kalsium tungstat; kamper, untuk
keperluan industri; kaolin; kaolin terkalsinasi untuk keperluan industri; kapur asetat; kapur karbonat; kapur klorida; kapur
nitrogen pupuk kandang; kapur pertanian; karbazol; karbit; karbohidrat (bahan kimia) digunakan sebagai bahan dalam industri
nutraceuticals; karboksimetil selulosa; karboksimetil selulosa digunakan sebagai aditif kimia untuk digunakan dalam
pembuatan makanan; karboksimetil selulosa digunakan sebagai bahan kimia pengawet buah; karboksimetil selulosa
digunakan sebagai bahan pengental dalam pembuatan bahan kimia pertanian; karboksimetil selulosa digunakan sebagai
bahan pengikat dalam pembuatan kertas dan karton; karboksimetil selulosa digunakan sebagai pengatur reologi dalam
pembuatan glas keramik; karboksimetil selulosa digunakan sebagai pengatur retensi air dalam pembuatan glasir keramik;
karboksimetil selulosa digunakan sebagai pengubah reologi dalam pembuatan kosmetik; karboksimetil selulosa digunakan
sebagai reduksi kehilangan cairan dalam lumpur pengeboran; karboksimetil selulosa digunakan sebagai sediaan anti-
reabsorpsi dalam industri deterjen; karboksimetil selulosa digunakan sebagai sediaan anti-reabsorpsi dalam industri lilin;
karboksimetil selulosa digunakan sebagai sediaan anti-reabsorpsi dalam industri poles; karboksimetil selulosa digunakan
sebagai sediaan eksipien dalam industri obat-obatan; karboksimetil selulosa digunakan sebagai zat penahan air dalam
pembuatan bahan kimia pertanian; karbon; karbon ( zat arang ); karbon aktif; karbon aktif digunakan untuk filtrasi akuarium;
karbon bubuk untuk digunakan dalam industri baterai sel sekunder; karbon dioksida; karbon disulfida; karbon hewani; karbon
hitam untuk keperluan industri; karbon monoksida; karbon tetraklorida; karbon untuk filter; karbon untuk keperluan industri;
karbonat; karbonat hidrat; kasein untuk industri makanan; kasein untuk keperluan industri; katalis; katalis biokimia; katalis
perengkahan cairan; katalis perengkahan minyak bumi; katalis untuk digunakan dalam industri pengolahan minyak; katalis
untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia industri; katalis untuk digunakan dalam pembuatan karet; katalis untuk
digunakan dalam pembuatan plastik; katalis untuk digunakan dalam pembuatan polimer; katalis untuk digunakan dalam
proses biokimia; katalis untuk digunakan dalam proses kimia; katalis untuk proses kimia dan biokimia; katalis untuk proses
oksidasi; kaustik untuk keperluan industri; kertas albumenasi; kertas baryta (bahan kimia); kertas cetak biru; kertas diazo;
kertas foto; kertas foto yang peka secara kimia; kertas fotometrik; kertas fotosensitif; kertas fotosensitif untuk digunakan dalam
citra medis; kertas lakmus; kertas nitrat; kertas peka cahaya; kertas reaktan, selain untuk keperluan medis atau kedokteran
hewan; kertas self-toning [fotografi]; kertas tes, bahan kimia; keton; kieserite; kimia pembersih mesin otomotif; kimia
pembersih sistem bahan bakar otomotif; kit uji laboratorium yang terdiri dari reaktan dan tes untuk pengujian keberadaan
antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; 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; kitosan untuk keperluan industri; klor-alkali; klorat; klorida; klorin; klorin cair; klorin dioksida;
klorin untuk kolam renang; klorobenzena; kloroethene; klorofluorokarbon; klorometana; klorometil metil eter; kloronitroanilin;
kloroprena; kloropropilen; kobalt klorida; kobalt zirkonat; kolagen untuk digunakan sebagai bahan baku dalam industri
kosmetik; kolagen untuk keperluan industri; kolostrum untuk industri makanan; kompos; kompos [pupuk]; kompos, pupuk
kandang, pupuk; komposisi berbasis mineral penyerap granular untuk menyerap tumpahan dari lantai; komposisi keramik
untuk sintering [butiran dan bubuk]; komposisi kimia tahan api; komposisi kimia tahan asam; komposisi kimia untuk bahan
kedap air dari kain; komposisi kimia untuk bahan kedap air dari kulit; komposisi kimia untuk bahan mudah terbakar yang tahan
api, termasuk kayu; komposisi kimia untuk digunakan dalam industri; komposisi kimia untuk digunakan dalam konstruksi;
komposisi kimia untuk digunakan dalam mengembangkan foto; komposisi kimia untuk digunakan dalam pelapisan krom;
komposisi kimia untuk kedap air pasangan bata; komposisi kimia untuk mengawetkan bahan makanan; komposisi kimia untuk
pelapisan logam; komposisi kimia untuk waterproofing; komposisi pemadam api; komposisi pemadam api dan pencegahan
kebakaran; komposisi pencegahan kebakaran; komposisi untuk industri catatan fonograf; komposisi untuk industri keramik dan
beton; komposisi untuk industri keramik teknis; komposisi untuk memperbaiki ban; komposisi untuk memperbaiki ban dalam
ban; komposisi untuk threading; kondisioner bahan bakar bensin berbasis asam lemak; kondisioner bahan bakar diesel
berbasis asam lemak; kondisioner kimia tanah; konsentrat protein kedelai untuk industri makanan; kopolimer olefin dan
komposisi daripadanya, polietilena (Bahan kimia); korosif; kotoran hewan (untuk pupuk); kresol; krim tartar untuk industri
makanan; krim tartar untuk keperluan industri; krim tartar untuk keperluan kimia; kripton; kromat; kromium klorida; kromium
oksida; kuarsa sintetis; kuarsa sintetis untuk serat optik; kulit mangrove untuk keperluan industri; kultur bakteri probiotik untuk
industri makanan; kultur bakteri untuk industri makanan; kultur bakteri untuk pengolahan air limbah; kultur jaringan biologis,
selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kultur mikroorganisme yang digunakan dalam fermentasi silase; kurium;
lactitol untuk industri makanan; laktam; laktosa [bahan baku]; laktosa untuk digunakan dalam industri bahan makanan; laktosa
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untuk industri makanan; laktosa untuk keperluan industri; lantanum; lapisan anti-reflektif untuk lensa oftalmik; lapisan atas
humus; larutan etsa [asam]; larutan garam perak untuk pelapisan perak; larutan kimia untuk mencetak [fotografi]; larutan
penyangga untuk digunakan dalam kimia analitik; larutan penyangga untuk tujuan ilmiah; larutan standar untuk digunakan
dalam kimia analitik; lauryl alkohol; lem dari getah arab untuk keperluan industri; lem dari getah arab, selain untuk keperluan
alat tulis atau rumah tangga; lem gelatin untuk keperluan industri; lem kain untuk keperluan industri; lem kanji; lem kayu untuk
keperluan industri; lem kulit; lem lateks untuk keperluan industri; lem lateks, selain untuk keperluan alat tulis atau rumah
tangga; lem rumput laut untuk keperluan industri; lem untuk keperluan industri; lem untuk penyelesaian dan pelapisan dasar;
lem untuk tambal ban; lempung; lesitin [bahan baku]; lesitin kedelai untuk industri makanan; lesitin kedelai untuk keperluan
industri; lesitin untuk digunakan dalam pembuatan; lesitin untuk industri makanan; lesitin untuk keperluan industri; lesitin untuk
keperluan industri dalam industri produk makanan; lilin untuk sambung tunas tanaman; lipid untuk digunakan dalam industri;
lisozim untuk keperluan industri; lithia [lithium oksida]; lithium garam; lithium hidroksida; lithium karbonat; lithium kobalt; litium
mangan; logam alkali; logam alkali-tanah; logam klorida; logam oksida; logam tanah; logam tanah jarang; lumpur pengeboran;
lumpur pengeboran untuk digunakan dalam pengeboran sumur minyak; lutetium [cassiopium]; magnesit; magnesium fluorida;
magnesium fosfat; magnesium hidroksida; magnesium karbonat; magnesium klorida; magnesium oksida; magnesium
silikafluorida; magnesium sulfat; malt albumen; mangan asetat; mangan dioksida; mangan fosfat; mangan karbonat; mangan
klorida; mangan metafosfat; mangan nitrat; manganat; manganese dioxides; manganese fertilizer; mannose; material matriks
keramik komposit [CMC] untuk digunakan dalam pembuatan; media kultur sel untuk penggunaan laboratorium; media kultur
sel untuk tujuan ilmiah atau penelitian; media pertumbuhan sel untuk menumbuhkan sel untuk digunakan dalam penelitian
ilmiah; media tanah organik; media tanah untuk di pot; media tanam untuk tanaman; 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 perkebunan dan kehutanan; melamin; merkaptan; merkuri klorida; merkuri nitrat; merkuri oksida;
merkuri sulfat; merkuri sulfida; metaloid; metalokena; metana; metanol; methyl pyrrolidone; methyl tert butyl ether; metil asetat;
metil benzena; metil benzol; metil ester; metil eter; metil klorida; metilamin; metilen klorida; mikroorganisme alami yang
digunakan dalam pemeliharaan kolam; mikroorganisme untuk digunakan dalam pengolahan air; mineral sorben; minuman
tambahan diet; minyak rem; minyak rem hidrolik; minyak sayur brominasi untuk digunakan sebagai pengemulsi dalam industri
makanan; minyak tinta (untuk industri); minyak untuk digunakan dalam pembuatan dan pengolahan makanan; minyak untuk
membersihkan kulit dengan sikat (bahan kimia); minyak untuk pengawetan makanan; minyak untuk pengolahan kulit selama
dalam proses industri; minyak untuk penyamakan kulit; mischmetal (bahan kimia); mono etilena glikol; monoammonium
phosphate; monomer murni aromatik; monomer stirena; monomer untuk digunakan dalam industri semikonduktor; monomer
untuk digunakan dalam pembuatan polimer, resin, dan plastik; monomer untuk pembuatan poliester; monomer vinil klorida;
monosakarida; mordan untuk logam; morpholine amines; n-heksadekana; n-heptadekana; n-oktadekana; n-paraffin; n-
pentadekana; naftalena; naftalena terklorinasi; nanopowders untuk keperluan industri; naphthylamine; natrium; natrium
aluminium fluorida; natrium aluminium fosfat; natrium bisulfit; natrium bromida; natrium dikromat; natrium emas klorida; natrium
fluorida; natrium fluosilikat; natrium format; natrium fosfat; natrium hidroksida anhidrat untuk keperluan industri; natrium
hidroksida untuk keperluan industri; natrium hipoklorit; natrium iodida; natrium karbonat; natrium klorat; natrium klorit; natrium
kromat; natrium molibdat; natrium nitrat; natrium nitrit; natrium perborate; natrium permanganat; natrium peroksida; natrium
sianida; natrium silikat; natrium sulfat; natrium sulfida; natrium sulfit; natrium tartrat; natrium tawas; natrium tetraborat; natrium
tiosulfat; natrium tungstate; neodymium; neon; neptunium; nikel amonium sulfat; nikel hidroksida; nikel oksida; nikel sulfat;
niobium carbide; nitrat; nitrat oksida; nitrobenzene; nitrofenol; nitrogen; nitrogen dioksida; nitrogen oksida; nitronaphthalene;
nitroparaffin; nitrotoluene; nonyl phenol; normal paraffin; nukleoprotein; nutrisi untuk ragi untuk keperluan industri; nutrisi untuk
tanaman; octyl acetate; oksalat; oksida besi; oksida non-logam; oksidan kimia untuk digunakan dalam pembuatan sirkuit
tercetak; oksigen untuk keperluan industri; oleyl alkohol; oli hidrolik; oli transmisi; oligopeptida untuk keperluan industri;
oligosakarida; olivin [mineral silikat]; opacifiers untuk kaca; opasifiers untuk enamel; opasifiers untuk enamel atau kaca;
organosilanes; oxime; paduan logam tanah jarang; pakan kebun [pupuk]; paladium klorida; paraldehyde; partikel keramik
untuk digunakan sebagai media penyaringan; pasta dempul untuk perbaikan bodi mobil; pasta pati untuk keperluan industri;
pasta solder; pati untuk digunakan dalam industri kertas; pati untuk digunakan dalam industri tekstil; pati untuk industri
makanan; pati untuk keperluan industri; pektin [fotografi]; pektin untuk industri makanan; pektin untuk keperluan industri;
pelapis kimia untuk digunakan dalam pembuatan papan sirkuit cetak; pelapis kimia untuk lensa mata; pelapis kimia yang
digunakan dalam pembuatan lensa plastik; pelapis kimia yang mengandung kuarsa untuk digunakan dalam lensa kacamata;
pelapis kimia yang mengandung kuarsa untuk kaca optik; pelapis kimia yang mengandung kuarsa untuk plastik optik; pelapis
peka cahaya untuk digunakan dalam industri papan sirkuit cetak; pelapis pelindung untuk lensa oftalmik; pelapis polimer selain
untuk cat; pelapis solder [sediaan kimia]; pelarut; pelarut aromatik untuk keperluan industri dan komersial; pelarut spektroskopi
untuk keperluan industri; pelarut untuk cat; pelarut untuk cat, pernis dan pernis; pelarut untuk digunakan dalam industri
insektisida; pelarut untuk pernis; pelat ferrotype [fotografi]; pelat peka cahaya untuk pencetakan offset; pelet gambut benih
(peat pellet) yang dimaksudkan untuk pertanian, perkebunan dan kehutanan untuk kegunaan perkebunan; pelunak daging
untuk keperluan industri; pemanis buatan (produk kimia); pemanis buatan [sediaan kimia]; pemanis buatan untuk minuman;
pembersih carbon untuk mobil; pemurni bumi yang diaktifkan [mineral non logam]; pemurni mineral bumi [mineral non logam];
pemurni mineral bumi [mineral non-logam]; pemurni mineral bumi yang diaktifkan [mineral non-logam]; pencampuran kimia
untuk beton; pendingin; pendingin air kimia untuk akuarium; pendingin tanah untuk keperluan pertanian; pendingin udara;
pendingin untuk mesin kendaraan; penetral gas beracun; pengatur pertumbuhan tanaman untuk keperluan pertanian;
pengawet; pengawet bata, kecuali cat dan minyak; pengawet batu, kecuali cat dan minyak; pengawet beton; pengawet beton,
kecuali cat dan minyak; pengawet karet; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri inhibitor korosi untuk sistem
pembuangan mobil; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri minyak nabati; pengawet kimia untuk digunakan dalam
industri roti; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri sabun; pengawet untuk bangunan, kecuali cat dan minyak;
pengembang fotografi (bahan kimia); pengemulsi; pengemulsi kimia; pengemulsi polimer; pengemulsi sabun; pengemulsi
untuk digunakan dalam industri; pengemulsi untuk digunakan dalam industri kulit; pengemulsi untuk digunakan dalam industri
makanan; pengemulsi untuk digunakan dalam industri olahan perlengkapan mandi; pengemulsi untuk digunakan dalam
industri pengolahan makanan; pengemulsi untuk digunakan dalam industri pengolahan pakan; pengemulsi untuk digunakan
dalam industri tekstil; pengemulsi untuk keperluan industri; pengemulsi untuk sediaan makanan; pengental sintetis yang
digunakan dalam manufaktur; pengganti lemak (bahan kimia); penghancur/pembersih kerak karbon; penghilang air;
penghilang busa; penghilang perekat; pengisi rongga pohon [kehutanan]; pengisi untuk pemurni mineral bumi; penguat bahan
kimia untuk kertas; penguat kimia untuk karet; pengubah reologi [bahan kimia] untuk digunakan dalam bidang bahan pelapis;
peningkat octane dan cetana, penghemat bahan bakar (berbentuk pil); penukar ion [bahan kimia]; penyerap kimia untuk
menghilangkan kotoran dari bahan bakar; pepsins untuk keperluan industri; perak iodida; perak klorida; perak nitrat; perak
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nitrit; perak oksida; perak sianida; perak sulfat; perborate dari soda; percarbonate; pereaksi diagnostik untuk penggunaan
ilmiah; pereaksi diagnostik untuk penggunaan ilmiah atau penelitian; perekat; perekat atap; perekat gasket mobil; perekat
kontak; perekat kontak untuk digunakan dengan kayu; perekat kontak untuk digunakan dengan laminasi; perekat plastik untuk
keperluan industri; perekat plastik, bukan untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat plastik, selain untuk
keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat poliuretan untuk keperluan industri; perekat resin sintetis untuk
keperluan industri; perekat tepung [perekat], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; perekat termoplastik untuk
keperluan industri; perekat untuk alas kaki; perekat untuk billposting; perekat untuk digunakan dalam pembuatan furnitur;
perekat untuk digunakan dalam pembuatan kayu lapis; perekat untuk digunakan dalam pembuatan penutup dinding; perekat
untuk digunakan dalam pembuatan perban bedah; perekat untuk industri bangunan; perekat untuk industri konstruksi; perekat
untuk kendaraan bermotor; perekat untuk keperluan industri; perekat untuk lantai, langit-langit dan ubin dinding; perekat untuk
memperbaiki artikel yang rusak; perekat untuk menerapkan penutup dinding; perekat untuk paving; perekat untuk paving hias;
perekat untuk penjilidan buku; perekat untuk poster; perekat untuk sepatu; perekat untuk sepatu bot; perekat untuk sepatu bot
dan sepatu; perekat untuk ubin dinding; perekat untuk ubin keramik; perekat untuk ubin langit-langit; perekat untuk ubin lantai;
perekat untuk ujung tongkat biliar; perekat untuk wallpaper; perklorat; perkloretilen; persulfat; phenylenediamine; piridin;
pirimidin; piring fotografi peka cahaya; piring fotosensitif; piring kering fotografi (bahan kimia); pirol; plasticizer; plasticizer
digunakan untuk pembuatan barang plastik; plastik mentah; plastik polimerisasi; plastik yang belum diproses; plastik yang
belum diproses dalam bentuk pelet (Bahan kimia); plastik yang belum diproses untuk keperluan industri; plastik yang tidak
diproses dalam bentuk bubuk atau butiran; plastik yang tidak diproses untuk digunakan dalam industri; plastik yang tidak
diproses untuk digunakan dalam pembuatan poliuretan; plastik, tidak diproses; plastisol; plutonium; poliester (belum diolah);
poliester yang didaur ulang (belum diolah); poliglikol; polimer berbasis dendrimer untuk digunakan dalam industri kapsul untuk
obat-obatan; polimer berbasis dendrimer untuk katalis dendritik; polimer berbasis dendrimer untuk preparasi enzim; polimer
dan komposisi polimer yang digunakan dalam industri cat dan pelapis; polimer dan komposisi polimer yang digunakan untuk
industri barang komersial dan industri; polimer untuk digunakan dalam industri semikonduktor; polimer yang digunakan dalam
industri; polimer yang digunakan untuk industri barang komersial, industri dan domestik; polimer yang larut dalam air; poliol;
poliol polieter (bahan kimia); polipeptida untuk tujuan ilmiah; polisakarida; polisakarida untuk digunakan dalam industri bahan
makanan; polisakarida yang digunakan dalam bahan makanan; polisakarida yang digunakan dalam fermentasi, penyedap,
pengawet dan pengikatan; polisilan; polisilikon untuk digunakan dalam pembuatan semikonduktor dan baterai surya;
poliuretan yang belum diproses; poliuretan, tidak diproses; polivinil asetat; polonium; polypropylene; polysilazanes; pot gambut
untuk hortikultura; praseodymium; praseodymium hidroksida; prekursor monomer untuk digunakan dalam industri
semikonduktor; prekursor untuk komposit polimer; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan industri; produk
kimia untuk digunakan dalam industri wewangian; produk kimia yang digunakan dalam industri minyak dan gas; produk
pembersih mesin berbahan dasar kimia; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan industri; promethium;
propilen [propena]; propilena karbonat; proppants untuk digunakan dalam operasi perekahan hidrolik sumur minyak dan gas;
protaktinium; protamin; protein [bahan baku]; protein berasal dari hewan [bahan mentah] tidak untuk dkonsumsi manusia;
protein larva serangga [bahan baku]; protein larva serangga untuk industri makanan; protein plastik, tidak diproses; protein
serangga [bahan baku]; protein serangga larva untuk digunakan dalam industri suplemen makanan; protein serangga larva
untuk digunakan dalam pembuatan; protein serangga untuk digunakan dalam industri suplemen makanan; protein serangga
untuk digunakan dalam pembuatan; protein serangga untuk industri makanan; protein susu (bahan kimia); protein untuk
digunakan dalam industri; protein untuk digunakan dalam industri kosmetik; protein untuk digunakan dalam industri makanan
dan minuman; protein untuk digunakan dalam industri minuman; protein untuk digunakan dalam industri produk makanan;
protein untuk digunakan dalam industri suplemen makanan; protein untuk industri makanan; protein untuk keperluan industri;
protein yang digunakan dalam industri; pulp selulosa; pulp serat kulit pohon; pulp sulfit; pulut; pupuk; pupuk alami; pupuk
amonium klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk amonium sulfat; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk cair; pupuk
campuran; pupuk dari kotoran burung; pupuk fosfat; pupuk fosfat menyatu; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk
kalium; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalium terkalsinasi; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium superfosfat;
pupuk kandang; pupuk kimia; pupuk kompleks; pupuk laut; pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia;
pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk rumput; pupuk
serbuk gergaji; pupuk sintetis untuk keperluan pertanian; pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat
ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk tanaman terbuat dari tepung ikan; pupuk tepung tulang; pupuk
untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman
budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk tanaman
rumah tangga; pupuk urea; quebracho untuk keperluan industri; quinhidron; rabuk (pupuk) alam; rabuk buatan untuk tanah;
radium untuk tujuan ilmiah; radon; ragi untuk digunakan dalam industri pengolahan minyak; rantai asam nukleat, selain untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen kimia, selain untuk kegunaan medis atau kedokteran hewan; reagen-reagen
diagnostic dan sediaan-sediaan untuknya, lain daripada untuk ilmu kedokteran atau ilmu kedokteran hewan; reaktan antibodi
untuk tujuan ilmiah; reaktan diagnostik in vitro untuk tujuan ilmiah; reaktan diagnostik, selain untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reaktan kimia untuk digunakan dalam industri bahan kimia; reaktan kimia untuk digunakan dalam
penelitian genetik; reaktan kimia untuk pengujian hubungan kekeluargaan; reaktan kimia untuk pengujian identitas genetik;
reaktan kimia untuk tujuan ilmiah; reaktan kimia, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reaktan kultur sel
untuk penggunaan laboratorium; reaktan kultur sel untuk tujuan ilmiah atau penelitian; reaktan untuk analisis kimia; reaktan
untuk digunakan dalam sediaan kimia ilmiah untuk analisis kimia atau biologi; reaktan untuk menguji sterilitas obat-obatan dan
solusi injeksi; reaktan untuk menguji sterilitas sediaan kimia medis; reaktan untuk penelitian medis; reaktan untuk penggunaan
penelitian ilmiah atau medis; reaktan untuk tujuan ilmiah; reaktan untuk tujuan ilmiah untuk digunakan dalam isolasi dan
pemurnian asam nukleat; reaktan untuk tujuan penelitian; renium; resin akrilik, belum diproses; resin buatan dan sintetis, tidak
diproses; resin buatan yang belum diproses untuk keperluan industri; resin buatan yang tidak diproses sebagai bahan baku
dalam bentuk bubuk, cairan atau pasta; resin buatan yang tidak diproses untuk digunakan dalam pembuatan; resin buatan
yang tidak diproses, plastik yang tidak diproses; resin dan bubur buatan yang belum diproses; resin dan dispersi resin; resin
dari damar wangi digunakan untuk sambung tunas tanaman; resin epoksi, tidak diproses; resin fenolik, tidak diproses; resin
furan, tidak diproses; resin hidrokarbon sintetis, yaitu, alifatik; resin melamin, tidak diproses; resin penukar ion [sediaan kimia];
resin penukar ion yang digunakan dalam pengolahan air; resin poliester, tidak diproses; resin polietilen untuk pelapisan
ekstrusi; resin polietilen, tidak diproses; resin polifenilen sulfida, tidak diproses; resin polikarbonat, tidak diproses; resin
polimetil metakrilat, tidak diproses; resin polisulfon, tidak diproses; resin poliuretan, tidak diproses; resin polivinil alkohol, tidak
diproses; resin polivinil asetat, tidak diproses; resin polivinil klorida, tidak diproses; resin polyphenylene oxide, tidak diolah;
resin polypropylene, tidak diproses; resin polystyrene, tidak diproses; resin polyvinylidene chloride, tidak diproses; resin putih
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air terhidrogenasi; resin silikon, belum diproses; resin sintetis termoplastik, tidak diproses; resin sintetis termoset, tidak
diproses; resin sintetis untuk digunakan dalam pembuatan barang-barang dari karet vulkanisir [belum diproses]; resin sintetis
untuk keperluan industri, yaitu pelapis cetakan dan pelapis berbasis resin yang memiliki sifat anti-lengket dan pelumasan;
resin sintetis yang belum diproses secara termal; resin sintetis yang belum diproses untuk digunakan dalam industri kosmetik;
resin sintetis yang belum diproses untuk digunakan dalam industri senyawa cetakan plastik; resin sintetis yang belum diproses
untuk digunakan dalam industri senyawa pencetak; resin sintetis yang dapat diproses dengan radiasi; resin sintetis yang
digunakan dalam industri cat dan pelapis; resin sintetis, tidak diproses; resin stirena akrilonitril, tidak diproses; resin
termoplastik, tidak diproses; resin urea-formaldehyde, tidak diproses; resin yang belum diproses untuk digunakan dengan
printer 3D; resorsinol; rhamnose untuk keperluan industri; rubidium; rumput laut; rumput laut [pupuk]; rumput laut untuk
digunakan sebagai pupuk; sabun [logam] untuk keperluan industri; sakarida; sakarin; sal amonia spirit; sal amoniak; saltpeter
(kalium nitrat); samarium; sampel kontrol untuk pengujian kontrol kualitas air; sampel serum untuk tujuan ilmiah; saus
tembakau; sealant kimia untuk permukaan penyegelan; sealant tusukan ban; sealer penembus kimia untuk batu alam; sediaan
anti kerak; sediaan anti-kecambah untuk sayuran; sediaan anti-mendidih untuk cairan pendingin mesin; sediaan anti-
pembekuan; sediaan anti-penyusutan untuk industri; sediaan anti-sulfurisasi untuk akumulator; sediaan antibeku; sediaan
antistatik untuk keperluan industri; sediaan antistatik, selain untuk keperluan rumah tangga; sediaan bahan kimia pelapis
dinding, lantai dan langit-langit yang digunakan untuk pencegahan kebakaran di bangunan; sediaan bahan kimia untuk
digunakan dalam industri obat-obatan; sediaan bahan kimia untuk digunakan dalam produksi obat-obatan; sediaan bahan
kimia untuk tujuan ilmiah, selain untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan bahan pelapis yang terdiri dari
senyawa polimer untuk melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan bakteri untuk dekomposisi limbah hewan; sediaan
bakteri untuk industri makanan; sediaan bakteri, selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan bakteriologis
untuk asetifikasi; sediaan bakteriologis, selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan besi sulfat untuk
mencegah klorosis pada tanaman; sediaan biokimia untuk tujuan ilmiah; sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan
ilmu pengetahuan; sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan/atau ilmu pengetahuan; sediaan biologis, selain untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan cryogenic; sediaan dan bahan kimia untuk film, fotografi, percetakan dan
pembuatan kertas; sediaan diagnostik untuk penggunaan ilmiah atau penelitian; sediaan diagnostik untuk tujuan ilmiah;
sediaan diagnostik, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan distilasi alkohol kayu; sediaan enzim untuk
industri alkohol; sediaan enzim untuk industri deterjen; sediaan enzim untuk industri makanan; sediaan enzim untuk industri
minuman; sediaan enzim untuk industri roti; sediaan enzim untuk keperluan industri; sediaan galvanisasi; sediaan karbon
hewan; sediaan karburisasi; sediaan kimia anti-hujan untuk diterapkan pada kaca depan kendaraan; sediaan kimia berbusa
untuk digunakan dalam penandaan sawah/ladang; sediaan kimia pelarut untuk digunakan dalam proses industri; sediaan
kimia pelembab; sediaan kimia pelembab [pembasah] untuk digunakan dalam industri tekstil; sediaan kimia pelembab
[pembasah] untuk digunakan dalam pemutihan; sediaan kimia pelembab [pembasah] untuk digunakan dalam pewarnaan;
sediaan kimia pembilas untuk radiator mobil; sediaan kimia pencair es; sediaan kimia pengawet bunga; sediaan kimia
pengecoran; sediaan kimia pengecoran pasir; sediaan kimia penghilang busa; sediaan kimia penghilang lemak untuk
digunakan dalam proses industri; sediaan kimia penyaringan untuk industri minuman; sediaan kimia permukaan-aktif; sediaan
kimia protein makanan sebagai bahan baku; sediaan kimia tahan api; sediaan kimia untuk digunakan dalam fotografi; sediaan
kimia untuk digunakan dalam industri; sediaan kimia untuk digunakan dalam industri inhibitor korosi; sediaan kimia untuk
digunakan dalam industri kosmetik; sediaan kimia untuk digunakan dalam industri tekstil; sediaan kimia untuk finishing dan
priming; sediaan kimia untuk industri cat; sediaan kimia untuk industri pigmen; sediaan kimia untuk manufaktur; sediaan kimia
untuk melapisi dinding; sediaan kimia untuk melembutkan pada proses penyamakan kulit; sediaan kimia untuk melepaskan
wallpaper; sediaan kimia untuk membuat busa; sediaan kimia untuk memburamkan; sediaan kimia untuk memfasilitasi paduan
logam; sediaan kimia untuk memisahkan dan menghapus perekat; sediaan kimia untuk memperbaiki fonograf; sediaan kimia
untuk memurnikan sari buah anggur yang tidak diragi; sediaan kimia untuk mencairkan salju; sediaan kimia untuk mencairkan
salju dan es; sediaan kimia untuk mencegah infeksi patogen pada tanaman; sediaan kimia untuk mencegah jamur; sediaan
kimia untuk mencegah noda pada kaca; sediaan kimia untuk mencegah noda pada lensa; sediaan kimia untuk mencegah
pembentukan kerak; sediaan kimia untuk mencegah pembentukan kerak dalam sistem pemanas dan pendingin hidronik;
sediaan kimia untuk mencegah penyakit yang mempengaruhi tanaman anggur; sediaan kimia untuk mencegah penyakit yang
mempengaruhi tanaman sereal; sediaan kimia untuk mencerahkan zat warna selama proses manufaktur; sediaan kimia untuk
mengepres; sediaan kimia untuk menghemat bahan bakar; sediaan kimia untuk menghilangkan getah; sediaan kimia untuk
menghilangkan jamur; sediaan kimia untuk menghilangkan jamur yang digunakan dengan beton; sediaan kimia untuk
menghilangkan karat; sediaan kimia untuk menghilangkan kilap; sediaan kimia untuk menghilangkan perekat, pita perekat, cat,
pernis, spidol dan tinta, cat, cat semprot, grafiti, sealant, dan noda dari makanan, minuman dan hewan peliharaan; sediaan
kimia untuk menguji air kolam renang; sediaan kimia untuk menjaga kesegaran pada proses pemotongan bunga; sediaan
kimia untuk menjaga kesegaran pada proses pemotongan pohon Natal; sediaan kimia untuk menstabilkan tanah; sediaan
kimia untuk mesin decarbonising; sediaan kimia untuk pelindung; sediaan kimia untuk pemadam api; sediaan kimia untuk
pembersih rem; sediaan kimia untuk pengkilap kulit; sediaan kimia untuk pengobatan benih; sediaan kimia untuk pengolahan
air; sediaan kimia untuk perawatan mesin dan aditif untuk bahan bakar bensin dan solar; sediaan kimia untuk pertanian;
sediaan kimia untuk tongkat cahaya; sediaan kimia untuk tujuan ilmiah; sediaan kimia yang digunakan dalam proses akhir
industri baja; sediaan kimia yang terbuat dari gallnut dipakai sebagai bahan penyamak; sediaan kimia, kecuali pigmen, untuk
industri enamel; sediaan kimiawi dalam sifat akselerator lem; sediaan kimiawi untuk anti noda; sediaan kimiawi untuk daging
asap; sediaan kimiawi untuk mencegah noda pada gandum; sediaan kimiawi untuk penyebaran minyak; sediaan koloid untuk
digunakan dalam pembuatan; sediaan koloid untuk keperluan industri; sediaan koloid untuk penggunaan ilmiah; sediaan
kondensasi kimia; sediaan korosif; sediaan kriogenik dalam bentuk padat, cair atau gas; sediaan mematri; sediaan mengatur
pertumbuhan tanaman; sediaan menghilangkan kerak untuk keperluan industri; sediaan menghilangkan kerak, selain untuk
keperluan rumah tangga; sediaan mikronutrisi untuk tanaman; sediaan mikroorganisme, selain untuk penggunaan medis dan
kedokteran hewan; sediaan nutrisi untuk tanaman; sediaan pelunakan air; sediaan pelunakan logam; sediaan pemadaman
api; sediaan pembakaran [bahan kimia tambahan untuk bahan bakar motor]; sediaan pembasah rumput; sediaan pembasah
untuk digunakan dalam industri kosmetik; sediaan pembasah untuk produk makanan; sediaan pemupukan mineral; sediaan
pemurnian; sediaan pemurnian gas; sediaan pencangkokan pohon ketan; sediaan pendingin; sediaan pendispersi; sediaan
pengawet bir; sediaan pengawet untuk bunga potong; sediaan pengawet untuk digunakan dalam industri farmasi; sediaan
pengawet untuk digunakan dalam industri kosmetik; sediaan pengawet untuk ubin, kecuali cat dan minyak; sediaan
pengemulsi; sediaan pengerasan logam; sediaan pengerasan untuk keperluan industri; sediaan pengkondisian tanah; sediaan
pengoksidasi; sediaan penguatan tanaman; sediaan penjernih dan pengawet bir; sediaan penyamakan kulit; sediaan
perbaikan tanah; sediaan pereduksi untuk digunakan dalam fotografi; sediaan perekat untuk perban bedah; sediaan pupuk;
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sediaan sampel uji untuk keperluan penelitian; sediaan semprotan kimia untuk peregangan sepatu; sediaan solder; sediaan
stimulan bio biologis untuk pertanian, dan pengatur pertumbuhan tanaman; sediaan tempering; sediaan tempering dan solder;
sediaan tempering logam; sediaan untuk deicing; sediaan untuk melindungi tanaman terhadap patogen; sediaan untuk
mempercepat proses memasak untuk keperluan industri; sediaan untuk menghidrasikan untuk keperluan industri; sediaan
untuk menjernihkan air; sediaan untuk menyamak kulit; sediaan untuk menyamak kulit binatang berbulu; sediaan untuk
pemisahan gemuk; sediaan untuk penghematan batubara; sediaan vulkanisasi; sediaan-sediaan kimia atau biologis untuk
manajemen stres pada tanaman; sediaan-sediaan kimia pelapis; sediaan-sediaan pelunakan; sediaan-sediaan penahan
kelembaban (sediaan-sediaan kimia) untuk makanan dan kosmetika; sel induk untuk tujuan ilmiah; sel induk untuk tujuan
penelitian; sel induk, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; selenium; selulase untuk digunakan dalam
pembuatan deterjen; selulosa; selulosa bakteri; selulosa dan turunan selulosa; selulosa ester [bahan kimia viskosa]; semen
[metalurgi]; semen karet untuk keperluan industri; semen karet untuk memperbaiki ban pneumatik; semen minyak [dempul];
semen perekat; semicarbazone (bahan kimia); semprotan antistatik untuk peralatan elektronik; semprotan kimia pencair es
untuk kaca depan; semprotan kimia pencair es untuk kunci pintu; seng asetat; seng fosfat; seng karbonat; seng klorida; seng
oksida untuk digunakan dalam pembuatan; seng silikat; seng sulfat; seng sulfida; seng tungstat; senyawa aktif permukaan;
senyawa alifatik; senyawa barium; senyawa berbasis polimer untuk digunakan dalam pembuatan; senyawa fluorspar; senyawa
kimia pelapis untuk digunakan dalam industri; senyawa kimia perfluorinated disiapkan secara sintetis untuk digunakan dalam
industri; senyawa kimia untuk menghilangkan jamur; senyawa kimia untuk menghilangkan jamur yang digunakan dalam
industri fiberglass; senyawa kimia untuk menghilangkan jamur yang digunakan dalam industri plastik; senyawa kimia untuk
menyembuhkan beton; senyawa kimia vinil, yaitu vinil asetat, vinil klorida, resin polivinil klorida, monomer vinil klorida;
senyawa nitrogen; senyawa organoarsen; senyawa organofosfor; senyawa organologam; senyawa penyegelan ban; senyawa
perekat untuk pipa; senyawa polimer untuk digunakan dalam industri; senyawa polimer untuk digunakan dalam pembuatan;
senyawa polivinil klorida terklorinasi; senyawa resin sintetis yang belum diproses dalam bentuk mikrosfer yang digunakan
untuk menggabungkan berbagai zat lain; serat buah yang mengandung pektin untuk industri kimia dan makanan; serat buah
yang mengandung pektin untuk keperluan industri; serat jeruk untuk industri kimia dan makanan; serat jeruk untuk keperluan
industri; serat jeruk untuk keperluan industri (bahan kimia); serat tanaman untuk industri kimia dan makanan; serat tanaman
untuk keperluan industri; serat tanaman untuk keperluan industri kimia; serbuk logam oksida untuk keperluan industri; serium;
serium fluorida; serium hidroksida; serium klorida; sesium; setil alkohol; sianat; sianida [prusisi]; siccatives [sediaan pengering]
untuk dempul; siklamat; siklopentana; silan; silan terminasi polieter; silan untuk digunakan dalam pembuatan semikonduktor
dan baterai surya; silica dioxide; silicon silane; silika koloid; silikat; silikon; silikon dioksida; silikon karbida [bahan baku]; silikon
karbida untuk keperluan industri; silikon murni; silikon organik; skandium; soda abu; soda bikarbonat untuk keperluan kimia;
soda bikromat; soda dikalsinasi; soda hipoklorit; soda kaustik untuk keperluan industri; solusi anti-buih untuk akumulator;
solusi untuk cyanotyping; solusi yang digunakan dalam alat tes diagnostik, selain untuk keperluan medis; sorben kimia; sorrel
salt (Potassium hydrogenoxalate); spesimen jaringan biologis untuk digunakan dalam penelitian ilmiah; spinel [mineral oksida];
stabilisator adonan untuk industri makanan; stabilisator enzim; stabilisator kimia; stabilisator kimia untuk mengawetkan bahan
makanan; stabilisator tanah untuk digunakan dalam konstruksi jalan; stabilisator untuk minyak, cat; stanat; stanik klorida;
stanik oksida; stanik sulfida; steviol glikosida [pemanis buatan]; stilbene; stirena; strip tes diresapi dengan reaktan untuk
menguji air kolam renang; strip uji yang diolah secara kimia untuk kalibrasi sediaan kimia laboratorium; strip uji yang dirawat
secara kimia, selain untuk keperluan medis; stronsium; stronsium hidroksida; stronsium karbonat; substrat enzim; substrat
enzim untuk tujuan ilmiah; substrat peptida untuk tujuan ilmiah; substrat untuk hidroponik; substrat untuk tumbuh bebas tanah
[pertanian]; sulfat; sulfida; sulfit untuk mengawetkan bahan makanan; sulfur dioksida; sulfur trioksida; sumac untuk digunakan
dalam penyamakan; superphosphate [pupuk]; suplemen nutrisi ganggang berbasis kalsium untuk digunakan sebagai
penyubur tanaman hias dalam akuarium; surfaktan; surfaktan anionik biodegradable untuk digunakan dalam industri; surfaktan
kationik untuk digunakan dalam industri; surfaktan non-ionik untuk digunakan dalam industri; surfaktan silikon untuk keperluan
industri; surfaktan tanah digunakan untuk meningkatkan pergerakan air yang seragam di dalam tanah; surfaktan untuk
keperluan industri; surfaktan untuk penggunaan manufaktur dan pengolahan air; tagatose [pemanis buatan]; talium; talkum
[magnesium silikat]; tanah buatan untuk budidaya tanaman terbuat dari bahan mineral; tanah buatan untuk penanaman
tanaman; tanah buatan untuk penanaman tanaman terbuat dari bahan plastik; tanah diatom; tanah jarang; tanah lempung
untuk digunakan dalam industri tekstil; tanah liat dalam bentuk media untuk penanaman tanaman hidroponik [substrat]; tanah
untuk mempercepat pertumbuhan; tanah yang telah dicampur untuk jalan, kolam dan danau; 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; tawas; tawas besi; tawas krom; tawas mangan;
teknesium; telurium; tembaga fosfat; tembaga karbonat; tembaga sulfat; tepung kedelai [protein] untuk industri makanan;
tepung kedelai untuk keperluan industri; tepung kentang untuk industri makanan; tepung kentang untuk keperluan industri;
tepung pulse untuk keperluan industri; tepung tapioka untuk keperluan industri; tepung tulang [pupuk]; tepung untuk keperluan
industri; terak [pupuk]; terbium; terpene; tes immunoassay kromatografi untuk penggunaan laboratorium; tetraklorida;
tetrakloroetana; tetrasakarida; thiocarbanilide; thorium; thulium; timah (II) klorida; timah (II) oksida; timah (II) sulfida; timah
biklorida; timbal arsenat; timbal asetat; timbal karbonat; timbal kromat; timbal nitrat; timbal oksida; timbal sulfat; timbal tetraetil;
timol untuk keperluan industri; tioeter; tiofena; tiourea; titanium dioksida untuk keperluan industri; titanium oksida; tolidin;
toluena; toluidin; topsoil (media tanah); torium nitrat; trehalosa untuk industri makanan; trehalosa untuk keperluan industri;
trietanolamin; trigliserida; trikloretilen; triklorida emas; triphenylmethane; triple superfosfat (pupuk); trisakarida; triterpene
glikosida [pemanis buatan]; trypsins untuk keperluan industri; tungsten karbida; turunan benzena; turunan selulosa [bahan
kimia]; turunan selulosa eter; udara cair; uranat; uranium; uranium nitrat; uranium oksida; urease untuk keperluan industri; vinil
asetat; vinil klorida; vinil, yaitu, polimer dan polistirena, yaitu, zat kimia yang digunakan untuk pelapis, yaitu, bahan pelapis
polimer untuk kertas dan pelapis yang dapat dimakan berbahan dasar polimer untuk tablet; vinilidena klorida; viscose; vitamin
untuk digunakan dalam industri; vitamin untuk digunakan dalam industri kosmetik; vitamin untuk digunakan dalam industri
obat-obatan; vitamin untuk digunakan dalam industri produk makanan; vitamin untuk digunakan dalam industri suplemen
makanan; vitamin untuk industri makanan; vitamin untuk tumbuhan; vitriol biru; water glass (sodium silikat); witherite (barium
karbonat); xenon; xilol; xilosa; xylene; xylenol; yodium untuk keperluan industri; yodium untuk keperluan kimia; ytterbium; zat
antara kimia untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia pertanian; zat anti ketukan untuk mesin pembakaran internal; zat
anti-ketukan untuk mesin pembakaran internal; zat arang untuk penyaring; zat bantu untuk pembuatan lantai busa; zat kimia
pengikat pengecoran; zat kimia untuk mencegah robekan pada kaos kaki; zat kimia untuk mengawetkan bahan makanan; zat
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kimia untuk mengawetkan bunga potong; zat kimia untuk menstabilkan bahan makanan; zat kimia untuk penyamakan kulit dan
kulit binatang; zat mineral yang digunakan untuk mengoksidasi kotoran dan mengatur suhu dalam tungku produksi kaca; zat
pembasah tanah surfaktan; zat pemercepat reaksi vulkanisasi; zat pengatur pertumbuhan tanaman; zat pengawet benih; zat
pengerasan batu kapur; zat penyamak kayu; zat penyamakan; zat perekat untuk digunakan dalam industri; zat tempering; zat
untuk mengawetkan biji; zat-zat pencuci untuk kegunaan industri; zeolit aktif digunakan untuk filtrasi akuarium; zinc oxide;
zirkonia; zirkonium oksida; zirkonium tetraklorida===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 17:53:18
540   EtiketDID2022017157

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Mandiri 2 Lantai 20-21,
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 54-55,
RT 005, RW 003, Senayan, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12190
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Heinz ABC Indonesia

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 :

: CompliNutriSea
Merek Kata

566 Arti Bahasa : CompliNutriSea = kata ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sarden dan makarel; Telur; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; daging, ikan, unggas

dan binatang buruan; ekstrak daging; jeli, selai, saus buah-buahan; minyak dan lemak untuk makanan; sarden (ikan), bukan
hidup; sarden (ikan), kalengan; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 17:57:11
540   EtiketDID2022017158

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa Pesona ASRI Blok C8 No.16 RT.004 RW.010 Kel/Desa. Belian, Kota Batam,
Kepulauan Riau, 29464

Annisa Rahmah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TALENTA beauty
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : biru tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===body scrub untuk keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel pelembab [kosmetik]; krim anti-penuaan untuk keperluan

kosmetik; krim kecantikan; krim malam; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; lipstik; lotion kecantikan; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah;
masker pembersihan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan,
wajah dan tubuh; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sediaan menghapus make-up; sediaan
perawatan kecantikan; serum kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 18:00:55
540   EtiketJID2022017159

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cipaganti No. 121 RT001 RW007, Kel. PASTEUR, Kec. SUKAJADI, Kota
Bandung, Prov. Jawa Barat., Kota Bandung, Jawa Barat

SHANNON LESMANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Framysa
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan barang – barang untuk dekorasi rumah.; 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; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 18:02:47
540   EtiketDID2022017160

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LINGKUNGAN PALA MANIS JL. MANDALA NO. 5 KEL. CIRIMEKAR KEC.
CIBINONG, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16917

PT. KIREINA YUTAKA RAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ika Citra Dewi S.T
CIDID LAW FIRM & IP SERVICES  Menara Karya Lantai 28, Jl. H.R. rasuna Said
Blok X-5. Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FELTINE
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); 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 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; Busa (kosmetik) [Mousse]; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan
kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan
kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter badan kosmetik;
Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda
Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kosmetik 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 untuk bulu mata; Kosmetik untuk
manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu
bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi
garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah
kulit manusia; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim bernutrisi; Krim dan losion perawatan kulit
yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah
sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk
penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pembersih (kosmetik);
Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan
dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk
mengencangkan kulit; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung
obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak
mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak,
losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Losion dan serum; Losion pelembab (kosmetik); Losion
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion susu untuk membersihkan
wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Masker pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan
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kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak,
krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu;
Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan
sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk
kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit, 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; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sabun anti keringat; Sabun cair wajah; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun
kosmetik; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun
untuk muka; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa
untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;
Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel
tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan
& bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik
untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik
untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk 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 pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan
kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; 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; Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner
Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut; Zat
pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk
keperluan kosmetik; balm dan krim setelah bercukur; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; barang-barang toilet
(toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk
keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir
surya; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak
(kosmetik); emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan
kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik;
gel mandi, krim dan minyak; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; highlighter
(kosmetik); jel dan krim untuk mandi shower; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik
bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik
dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat;
kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim
anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian
yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk bibir;
kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan
pribadi; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai
sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung vitamin; 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 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 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 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 malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk
melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pagi untuk keperluan

Halaman 188 dari 374



kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim
pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk
penggunaan pribadi; krim 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
perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk
keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim
setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan;
krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah;
krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat
untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk 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 dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan,
pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion
dan krim untuk digunakan pada kulit; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion
susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion, krim,
pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung
obat); lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan
bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit
pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk
keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion
setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus krim; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan
kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim
malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk
kecantikan; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; 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 esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; 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 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;
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 berbentuk krim; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk
kuas kosmetik; pemerah susu krim; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka, tisu dan
handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan
kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik;
perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades
untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer
kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan
kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
wajah [kosmetik]; produk sabun; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun
antiperspirant; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk
batangan; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun kosmetik; sabun krim; sabun
krim tubuh; sabun kulit; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun
untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak
mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion
untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa
untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran
dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi;
sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep
kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik;
scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk
perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik tanpa
busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit
yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk
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berjemur; sediaan kosmetik untuk 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 melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar
matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala;
sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah
untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan
pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner,
pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion,
sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo;
sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik;
sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan
untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan, termasuk krim, gel, dan
mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan
mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan 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; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; 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; sun block lotion untuk keperluan
kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu
pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu
pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik];
susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; 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; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah
tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah 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

07/03/2022 18:08:56
540   EtiketJID2022017162

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMAN KOPO INDAH III E. 10 NO. 8, Kabupaten Bandung, Jawa Barat,
OTTO ISKANDAR ANDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Pamelia Yulianto S.H., M.Law.,
PAMELIA YULIANTO & CO  Jln. Kembar Baru Selatan III No 8 Rt/003 Rw/011
Cigereleng, Regol Kota Bandung Jawa Barat  40253

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAKOLADA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING, ORANYE, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran yang diberikan dalam

bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar
gedung; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe-kafe; Kedai; Kedai yang menyediakan
makanan dan minuman; Kopi ( Kafe ); Layanan restoran Jepang; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja
waralaba; Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat
penyediaan makanan dan minuman; Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan makanan dan
minuman; Warung makan; jasa kafe; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa restoran; jasa tempat makan
yang menyajikan kudapan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe; kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan
bawa pulang makanan dan minuman; layanan kafe dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan restoran; layanan
katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kios
makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan makanan dan minuman dibawa pulang;
layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan pemesanan dan
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pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan rantai restoran; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; melayani
makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman; 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 restoran; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di bistro;
menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; penyediaan
makanan dan minuman untuk dikonsumsi; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; restoran masakan khas
jepang; 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

07/03/2022 18:09:05
540   EtiketDID2022017163

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sawah Dalam Jorong Simpang Koto Baru Nagari Koto Baru Kecamatan
Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat 27361, Kabupaten Solok,
Sumatera Barat, 27361

PT. GIMASE SETIA SEJAHTERA

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 :

: Timbangan Gantung + LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Merah, Cokelat, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Ekstrak kopi malt; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi

kopi untuk diseduh; Kopi Bubuk dalam kantong tetes; Kopi Instan disajikan dengan paket satuan; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi
bubuk; Kopi cokelat; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh;
Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi
buatan; 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; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Penyedap rasa dan
aroma kopi; Roti kopi; bahan pengganti kopi; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; butiran
kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; campuran kopi; campuran kopi hitam dengan susu panas; dripper kopi bubuk sekali
pakai, diisi; ekstrak kopi; es kopi; esensi kopi; kantong kopi, terisi; kapsul kopi, terisi; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering;
kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu
instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; minuman berbahan dasar
kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis
kakao; minuman biji kopi; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman
kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk;
minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan
berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman
berbahan dasar kopi; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks);
minyak kopi; penyedap kopi; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; permen rasa
kopi.; polong kopi, terisi; produk-produk kopi; sediaan 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

07/03/2022 18:09:32
540   EtiketDID2022017164

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Taman Surya 3, Blok G1 No. 9, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat 11830,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11830

Tjandra Sjafri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAPAL PINISI + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Boneka bermain kartu; Kartu Poker; Kartu Remi; Kartu awal untuk lotere; Kartu perdagangan (permainan kartu); hanafuda
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[kartu remi Jepang]; hanafuda playing cards [Permainan kartu Jepang]; hwatu [kartu remi Korea]; kartu awal untuk bermain
game lotere; kartu bermain tradisional Jepang; kartu bingo; kartu domino; kartu keno; kartu perdagangan untuk permainan;
kartu permainan; kartu permainan untuk digunakan dalam trik sulap; kartu tarot [kartu remi]; kartu trivia [permainan]; karuta
playing cards [permainan kartu Jepang]; kasing untuk bermain kartu; keping permainan yang digunakan oleh pembagi kartu
dan pemain kartu dalam permainan poker; memainkan perangkat pengocok kartu; mesin pengocok kartu permainan;
peralatan yang dijual sebagai satu unit permainan kartu; permainan kartu; permainan trivia dimainkan dengan kartu dan
komponen permainan; uta-garuta [kartu remi Jepang]; uta-garuta playing cards [permainan kartu Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 18:13:22
540   EtiketJID2022017165

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Greatwall B32. Green Lake city. , Desa/Kelurahan Cipondoh,
Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Kota Tangerang, Banten, 15147

PT BUANA SATWA ELOK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Barking Well
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat, Hijau Tembaga dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perawatan hewan peliharaan; Perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan; layanan mandi

hewan peliharaan; layanan salon kecantikan hewan peliharaan; perawatan hewan peliharaan; perawatan kesehatan dan
kecantikan untuk hewan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 18:16:26
540   EtiketDID2022017166

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LINDUNG RAYA NO. 5, RT. 002 RW. 006, KELURAHAN JATI, KECAMATAN
PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PATRICK JOAN OMAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAPTAIN'S COTTON CANDY dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU, MERAH MUDA, COKELAT, ORANGE, PUTIH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gulali; gula-gula; permen [gula-gula]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 18:20:11
540   EtiketJID2022017167

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 :

: Mamak Malabar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, hitam, putih, abu abu
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman; penyediaan

makanan dan minuman; rumah makan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 18:26:00
540   EtiketJID2022017168

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sawah Dalam Jorong Simpang Koto Baru Nagari Koto Baru Kecamatan
Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat 27361, Kabupaten Solok,
Sumatera Barat, 27361

PT. GIMASE SETIA SEJAHTERA

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 :

: Timbangan Gantung + LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Merah, Cokelat, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi Perdagangan; Administrasi dan manajemen usaha; Administrasi urusan bisnis waralaba; Bantuan bisnis yang

terkait dengan waralaba; Grosir layanan pemesanan; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa
agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa agen yang mengatur, intermediasi atas pemesanan pembelian yang
disediakan melalui Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa grosir online; Jasa manajemen waralaba; Jasa pemesanan
barang secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari
rumah; 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 penjualan kopi dan biji kopi; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa penjualan minuman kopi;
Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa perdagangan; Jasa periklanan barang secara sambung langsung
(online); Jasa toko; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang menampilkan teko kopi
elektrik; Layanan pemasaran yang disediakan dengan cara jaringan digital melalui portal internet yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Layanan pemesanan produk; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara
online; Layanan toko grosir yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko ritel
online menu utama kopi; Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi elektrik; Memberikan informasi kerjasama waralaba
(administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Organisasi nirlaba di bidang
kopi; 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; 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 makanan dan minuman secara online; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.;
Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; Toko minuman online; 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; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba;
bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; grosir online
terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; iklan dan layanan informasi komersial; iklan dan promosi perusahaan; iklan dan
saran bisnis; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa marketing
melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa pemesanan (untuk orang
lain); jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa penjualan melalui sistem berbasis web dan portal online di
bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk, mengatur dan mengubah
profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar produknya; jasa penjualan
minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; 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
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dan mesin espresso listrik, pemadat kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; 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 waralaba hotel (manajemen dan operasional); jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan distribusi grosir untuk teh dan kopi;
layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi, dan kakao; layanan fotokopi; layanan grosir
untuk kopi; layanan grosir yang berkaitan dengan kopi; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial;
layanan iklan digital; layanan iklan promosi; 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 pemesanan online; layanan
pemesanan online yang menampilkan berbagai barang konsumsi; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba;
layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk kopi  yang diproses; layanan ritel yang berkaitan dengan kopi; layanan toko grosir
menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba yang
menyediakan bantuan bisnis; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian
administrasi waralaba; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; 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; memberikan bantuan dalam
pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba;
memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang
manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; mengatur transaksi perdagangan online;
menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan waralaba; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual
dengan pembeli; menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam presentas-presentasii kepada para pengusaha,
semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa;
penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan
secara daring/e-commerce; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik dan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik, mesin
fotokopi dan pengolah kata; penyewaan papan iklan digital [papan iklan]; perdagangan online; promosi secara daring (online);
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; supplier; toko; toko grosir; 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

07/03/2022 18:28:18
540   EtiketDID2022017169

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Av. Eugène Ysaye 64, Anderlecht, 1070, Belgium
BLVCK SRL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLVCK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : BLVCK: bagian dari nama pemohon
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet elektronik yang dapat diunduh; Kasing telepon selular; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan sebagai dompet digital; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak
komputer, dapat diunduh; dompet elektronik yang dapat diunduh yang digunakan untuk aplikasi blockchain; kasus pelindung
untuk komputer tablet; penutup dan cases pelindung untuk laptop; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer, dapat diunduh; platform perangkat
lunak komputer, direkam atau diunduh; sarung pelindung untuk smartphone===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 18:31:33
540   EtiketDID2022017170

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp.Babakan Sukaluyu  Rt.004/004, Kelurahan  Sukamukti , Kecamatan Cilawu,
Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat, 44181

Kayla Nadira Cut Almi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nare for Her
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Balsem kecantikan; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak

padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa
(kosmetik) [Mousse]; Busa rambut; Cat alis; Cologne bayi; Deodorant stick; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai
kosmetik; Esens rambut; Garis Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel
pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Highlighter; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter
kulit (kosmetik); Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Kosmetik fungsional; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); 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; 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 mandi untuk bayi; Krim pelembab kulit beraroma;
Krim pelindung sinar UV; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim rambut; Krim tabir
surya; Krim untuk mandi; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim yang
tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Lak rambut; Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih
wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lipstik berbentuk pasta; Losion Pengelupasan Kulit;
Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan spray untuk tubuh; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik);
Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk
wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung
sinar ultra-violet; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai
penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang;
Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak, krim
dan losion untuk kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum tubuh yang disemprotkan; Pelembab (kosmetik);
Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan
kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih untuk badan;
Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pensil highlighter (kosmetik); Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; 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 kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-
obat; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan
pembersih kulit dan badan; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat;
Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial
scrub] kosmetik; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu
(kosmetik); 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); Spray penyegar mulut; Strip perban pelembab
untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tabir surya yang
disemprot; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner anti-penuaan; Warna alis; alis palsu; alis
palsu perekat diri; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit
plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; balm cukur; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; basis make-up dalam
bentuk pasta; basma untuk keperluan kosmetik; bedak bayi; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan
warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak mandi; 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 gigi dibasahi;
bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh
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berkilau; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa mandi; busa
pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk mandi berendam dan pancuran; cairan penghapus kutek; cat
kuku dan penghapus cat kuku; cologne setelah bercukur; cotton buds untuk keperluan kosmetik; 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 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 kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk
keperluan kosmetik; esensi mint [minyak esensial]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; formula anti-kerut; foundation;
foundation cair; garam mandi untuk keperluan kosmetik; 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 tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk tubuh
(kosmetik); gel untuk wajah; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; glitter kuku; handuk pembersih kebersihan feminin;
hidrator kulit; jel dan krim untuk mandi shower; kapur untuk make-up; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk
penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses
dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias 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 kuku; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner sampo; 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 perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk
digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik, yaitu alas bedak,
concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; krim; 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 bronzing kulit; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; 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 tabir surya; krim kulit yang adil; krim malam; krim masker tubuh;
krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit;
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 pra-cukur; krim retinol untuk keperluan
kosmetik; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tubuh
beraroma; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan
kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wangi untuk keperluan kosmetik;
kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kulit mengklarifikasi; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lipstik; losion;
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 kosmetik; 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
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 pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; 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; 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 mata; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; 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; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromatik
untuk mandi; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; 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 rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak tubuh untuk keperluan
kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; 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 cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk
padat; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta wangi untuk
keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit;
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 daerah kewanitaan tidak
mengandung obat; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih wajah; 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; pena
korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencuci tubuh dan rambut bayi; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan
permanen; pengelupas sel kulit (peel) wajah; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; penghilang cat kuku;
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; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perekat kelopak mata
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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 scrubbing (scrubbing preparations) untuk
digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan untuk perawatan rambut; pewarna
Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan
kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; 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 perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; 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; 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 batangan untuk
mandi; 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 krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk
cair, padat atau gel; sabun untuk keringat kaki; 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; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi;
sachet parfum; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo untuk bayi; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan
pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; sediaan anti keringat (sediaan mandi);
sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan
rambut; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan
sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan 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 untuk kulit; sediaan
pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan
perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau
bahan-bahan herbal; 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
pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; 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 pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; 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 kamar beraroma; semprotan tubuh;
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; serum
kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin
dan pencerah (kosmetik); serum yang mengandung ekstrak batu permata; 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; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tato yang dapat dilepas untuk
keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit; tips kuku; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab;
toner kulit; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; warna jenggot; warna pipi; wewangian alami; wewangian dan
dupa; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; 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

07/03/2022 18:34:34
540   EtiketDID2022017171

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jelambar Barat III D, No. 35 A, RT 004/RW 010, Kelurahan Jelambar Baru,
Kecamatan Grogol Pertamburan, Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta

ERWIN PRADIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jekrinius H Sirait S.H., CPL.
Jekrinius & Co  Karindra Building Lantai 2 No. 7, Jl. Palmerah Selatan No. 30 A, RT.
04/RW. 2, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Silent Secret
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

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 untuk olahraga; Bagian tumit untuk alas kaki; Bakiak dan

sandal gaya Jepang; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang;
toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Celana
jeans; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Ikat pinggang; Pakaian (tidak termasuk ikat
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pinggang); Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian [pakaian]; Pakaian
bagian bawah piyama; 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 dinas seragam; Pakaian penutup di pantai; Penutup kepala, yaitu, topi, topi
pet ikat pergelangan tangan; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Selepe (Ikat
Pinggang Dari Logam); Setagen (Ikat Pinggang); Toka-Toka (Aksesoris Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup
Kepala); Tudung (Topi); alas kaki bayi; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk
orang dewasa; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas
kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot
hiking; bando [pakaian]; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; celana atletik; celana balon; celana bayi [pakaian];
celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam
[pakaian]; celana dalam pria; celana dalam wanita; celana formal; celana hujan; celana jas; celana kaki; celana kamuflase;
celana kapri; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit;
celana lebar kaki; celana leging; celana olahraga; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana
pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang longgar; celana panjang militer;
celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria;
celana pelangsing anti selulit; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek
bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek bulu;
celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser;
celana pendek golf; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tinju; celana pendek untuk
berenang; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana renang;
celana snowboard; celana stretch; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tempur; celana trekking; celana untuk
dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana
yoga; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian
renang [bagian dari pakaian]; helm liner [hiasan kepala]; 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; jaket
[pakaian]; jaket dan celana tahan air; 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; jeogori [pakaian dasar dasar dari
pakaian tradisional Korea]; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; kantong untuk pakaian; kaos replika, celana pendek dan
kaus kaki; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaus kaki celana panjang; kemeja [pakaian bisnis]; kerudung
[pakaian]; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian
dasar]; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; pakaian [pakaian]; pakaian atasan dari bulu;
pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain one-piece; pakaian bulu; pakaian
dalam anak-anak; pakaian dalam dari wol; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau
imitasi dari kulit; pakaian denim; pakaian formal; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian kasual untuk
bersantai; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian
linen; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian pengendara
sepeda; pakaian renang one-piece; pakaian santai; pakaian skating; pakaian sutra; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk
bayi; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk
judo; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk seni bela diri;
pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian,
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; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas
kaki; replika celana pendek sepak bola Amerika; rok [pakaian bisnis]; rok celana; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian];
sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal pakai; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu
atletik; sepatu baseball; sepatu dan alas kaki; sepatu golf; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu karet; sepatu kayu [alas kaki];
sepatu kerja; sepatu kulit; sepatu lari; sepatu olahraga; sepatu sandal; setelan celana untuk wanita; sisipan sepatu untuk
tujuan non-ortopedi; sol alas kaki; sol asbes untuk alas kaki; tali celana; topi; topi bulu; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi
olahraga; topi pesta [pakaian]; topi stocking; topi untuk anak-anak; topi-topi hotel; trainer (alas kaki); tutup kepala, yaitu, topi
(caps), topi-topi (hats) dan kelep pici===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 18:43:25
540   EtiketDID2022017172

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster Malibu Blok A2, Kota Delta Mas, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Mungky Sukarnadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UQDERM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Sampo; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan tata rias wajah; kit kosmetik;

kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif [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 untuk perawatan wajah dan tubuh; parfum cair; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan-sediaan
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pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; wewangian dan wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 18:44:05
540   EtiketDID2022017173

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JELAMBAR BARAT III D NO.35 A, RT.004/ RW.010, KELURAHAN JELAMBAR
BARU, KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT., Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

ERWIN PRADIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jekrinius H Sirait S.H., CPL.
Jekrinius & Co  Karindra Building Lantai 2 No. 7, Jl. Palmerah Selatan No. 30 A, RT.
04/RW. 2, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Silent Secret
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM dan PUTIH
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 dan kulit imitasi tidak
termasuk dalam kelas-kelas lain; Barang-barang yang terbuat dari kulit imitasi kulit, yaitu, tas, pouch, dan tas jinjing untuk
perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar
media; Dompet; Dompet tiket; Kantong penyisip dalam koper yaitu, kantong pengepak barang bentuk kubus; Koper bagasi;
Koper bagasi dengan roda; Koper listrik; Koper robot; Koper untuk membawa jas; Koper yang dapat dibawa ke dalam kabin
pesawat; Kulit dan kulit imitasi, kulit binatang dan kulit binatang imitasi; Label untuk koper; Ransel, tas carry all dan tas
perjalanan; Tali untuk dompet wanita; Tas  penyimpan surat dan dokumen dari kulit; Tas bayi; Tas kantor dan tas kecil
penyimpan surat dan dokumen; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas kecil untuk penyimpanan surat
dan dokumen; Tas koper dan tas untuk mengangkut; tas olahraga; Tas lipat berbahan kain; Tas olahraga serbaguna; Tas
perlengkapan mandi; Tas pundak pria dan wanita; Tas tangan terbuat dari kain; Tas tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing
besar, koper, dompet saku, dompet; Tas untuk membawa perlengkapan bayi; Tas, Tas kartrid, Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas
perlengkapan mandi, Tas Tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua dilapisi dengan lilin); Tas,
tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas
kantor, (semua terbuat dari bahan berlapis); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan,
dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi,
tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet wanita, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus);
Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong; dompet; dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam
mulia; dompet genggam kecil [tas]; dompet kartu; dompet kecil [tas tangan]; dompet kecil [tas]; dompet kulit; dompet kulit [tas];
dompet kulit imitasi; dompet kulit imitasi [tas]; dompet saku; dompet travel [tas]; dompet wanita; koper; koper [bagasi]; koper
anyaman kori; koper bagasi tanpa roda; koper bepergian kulit; koper bermotor; koper berpergian; koper besar; koper besar
dengan dua bagian; koper besar untuk bagasi; koper besar, koper, tas untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel,
tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; koper dan tas bepergian; koper dan tas jinjing; koper
dengan rak didalamnya; koper dengan roda; koper dokumen; koper gulung; koper kecil; koper kulit; koper lipat; koper
termasuk koper dengan roda.; koper troli; kotak topi dari kulit imitasi; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit
dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas, amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas
punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi];
kulit dan tas kulit imitasi; lembaran dari kulit imitasi untuk digunakan dalam manufaktur; pegangan koper; pembungkus
pengangan koper; ransel [tas sekolah Jepang]; sarung koper; tali pengikat koper; tali untuk dompet [tas]; tas; tas Gladstone
(koper); tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan barang dagangan; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas
belanja; tas belanja kulit; tas belanja tekstil; tas berburu olahragawan; tas berpergian; tas buku sekolah; tas dan dompet kulit;
tas hiking; tas jinjing belanjaan; tas jinjing dan ransel; tas jinjing untuk botol minuman anggur; tas jinjing untuk membawa
pakaian untuk perjalanan; tas jinjing untuk membawa pakaian yang dilengkapi dengan troli; tas jinjing yang dipasang di
pergelangan tangan; tas kecil untuk pria; tas kulit sekolah bersabuk; 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 pullman; tas pundak; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas selempang; tas selempang untuk menggendong bayi;
tas spons; tas suvenir; tas tangan untuk pesta; tas tangan untuk wanita; tas travel dengan pesawat terbang; tas uang; tas
wanita; tempat untuk portofolio [koper]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 18:50:22
540   EtiketDID2022017174

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Av. Eugène Ysaye 64, Anderlecht, 1070, Belgium
BLVCK SRL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: BLVCK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : BLVCK: bagian dari nama pemohon
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet; Ransel; dompet kartu; dompet kartu [barang dari kulit]; dompet kulit; ransel; tas besar yang digunakan untuk

membawa sejumlah barang; tas jinjing untuk membawa pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 18:54:51
540   EtiketDID2022017175

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gedong Panjang No. 32, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11240
PT. LAPI LABORATORIES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EMPADIAB
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Suplemen makanan dan gizi; obat-obatan farmasi; ramuan jamu; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan

farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular;
sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan pencegahan kanker; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk
penggunaan manusia; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet yang
terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 19:17:19
540   EtiketDID2022017176

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. HOS Cokrominoto no 43 , Menteng, , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta

Amrit Chandarban Lakhiani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muchamad Arif Rochman, S.S., S.H.
Komp. The Address@Cibubur, Cluster Platinum, Blok BB. No 35, Leuwinanggung,
Tapos, Depok

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BELEAF FARMS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : FARMS = Pertanian, Perkebunan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, MERAH, HIJAU
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;

benih benih untuk keperluan botani; benih untuk disemai; benih untuk ditanam; benih untuk hidroponik; benih untuk keperluan
hortikultura; benih yang belum diolah; benih yang belum diolah untuk keperluan pertanian; benih-benih; bibit; bibit dan bahan
tanaman; bibit tanaman; buah dan sayuran segar; buah dan sayuran segar organik; buah segar; buah segar dan belum diolah;
buah segar organik; buah-buahan dan sayuran segar, bumbu segar; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-
kacangan dan biji-bijian; herbal segar organik; jamur (bibit) untuk keperluan pertanian; jamur segar yang bisa dimakan; jamur
yang dapat dimakan, segar; jamur, segar; sayuran segar organik; spora jamur untuk keperluan pertanian; truffle [jamur], segar;
umbi, bibit dan benih untuk ditanam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 19:29:00
540   EtiketDID2022017178

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. IR. P.H.M NOOR RT 004/000 DESA PEMBATAAN KECAMATAN MURUNG
PUDAK , Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan

ELLY RAHMAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: ALLYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; Gel pelangsing (kosmetik ); Kapas wajah untuk

kosmetik; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Masker wajah (kosmetik); Paket masker
untuk keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Sabun Kecantikan (kosmetik); Scrub wajah [facial scrub]
kosmetik; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Semprotan pelembab wajah
(kosmetik); Serum kecantikan (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; 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; 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 perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk
digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; 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
pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk
penggunaan kosmetik; losion 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 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 wajah; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik;
pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pensil mata kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perekat untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades
untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer
kuku [kosmetik]; 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 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 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; 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

07/03/2022 19:38:17
540   EtiketDID2022017180

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sentul No. 101, Kampung Babakan Rawahaur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ibrahim Senen S.H., LL.M.
Gran Rubina Bussiness Park, Generali Tower, Lt. Penthouse, Jl. H. R. Rasuna Said

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cimory
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 16
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengepak [bahan pengganjal, bahan pengisi] dari kertas atau kardus; Brosur komputer; Brosur-brosur; Hasil
cetakan; Kantong sandwich; Kertas; 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; Kop surat; Lembar karton untuk  kemasan; Map Kertas; Map untuk kertas; Spanduk dari kertas; Tas
plastik dan kertas; amplop; amplop [alat tulis]; amplop kertas atau plastik untuk kemasan; amplop kertas untuk kemasan;
amplop plastik untuk kemasan; amplop surat; bahan kemasan plastik untuk sandwich; bahan kemasan terbuat dari 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 kemasan yang terbuat dari pengganti kertas
berbasis mineral; bahan pembungkus kertas; bahan promosi dan iklan; bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan
pembungkus; brosur; brosur komputer; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan; folder kertas;
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 dari kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong hadiah kertas; kantong kado dari
kertas atau plastik; kantong kertas; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas berlapis; kantong kertas untuk
kemasan; kantong kertas untuk pembungkus; kantong makan siang dari kertas atau plastik; kantong makan siang daro kertas;
kantong plastik (keresek); kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk
pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong plastik untuk
produk makanan; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong untuk pesta dari plastik; kemasan
[bantalan, isian] bahan 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 amplop; kertas dan karton; kertas fotokopi; kertas karton untuk
mengirimkan barang; kertas kop surat; kertas pembungkus; kertas tulis; kertas tulis dan amplop [alat tulis]; kertas*; kotak
kemasan kardus; kotak kemasan kertas; map; map untuk kertas; materi promosi tercetak, termasuk selebaran, buku catatan,
dan brosur yang menampilkan dan memberikan informasi di bidang produk pertanian dan hortikultura; packing [bantalan, isian]
bahan kertas; pengemasan wadah kardus; tas lemari es===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 19:39:06
540   EtiketDID2022017181

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 459 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore 639934
Heineken Asia Pacific Pte. Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Primastuti Purnamasari S.H.,
Talavera Office Suite, 18th Floor Jl. TB. Simatupang, Kav. 22-26 Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bintang Original Label (in black & white)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ale jahe dari minuman jus jahe; Minuman malt; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air soda;

air soda (berkarbonasi); ale (sejenis minuman beralkohol); bir; ekstrak buah tanpa-alkohol yang digunakan untuk
mempersiapkan minuman; koktail berbahan dasar bir; koktail, tanpa-alkohol; konsentrat yang digunakan dalam sediaan
minuman ringan; lager (Bir); limun; minuman beraroma; minuman berbahan dasar bir; minuman berenergi; minuman buah dan
jus buah; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman malt tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol; porter [bir]; shandy (sejenis
bir dengan kandungan jeruk lemon); sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; stout (sejenis bir)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 19:43:52
540   EtiketDID2022017182

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pakis Bukti Mawar P 30-32, Surabaya
PHILIPS PANGESTU, EVI PRINGGODIGDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAILYFARMA 7-Day
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman yang

mengandung vitamin; Sediaan dari vitamin; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral
dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam
makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen makanan diet; Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen vitamin,
mineral dan nutrisi; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang mengandung gizi dalam
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bentuk batang-batang dan campuran-campuran minuman dalam bentuk bubuk dan minuman-minuman yang mengandung gizi
yang berkaitan dengan olahraga, ialah minuman-minuman bar protein tinggi dan yang mengandung karbohidrat tinggi yang
dimasukkan dalam kaleng dan botol, seluruh barang-barang tersebut untuk tujuan kedokteran; energy bar digunakan sebagai
suplemen makanan; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan
tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan suplemen
vitamin dan mineral; minuman bervitamin; minuman suplemen gizi; produk dan suplemen makanan kesehatan; sediaan
multivitamin; sediaan vitamin; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan;
suplemen kehamilan; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam
bentuk butiran; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan mineral; suplemen mineral;
suplemen nutrisi; tambalan suplemen vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 19:54:19
540   EtiketDID2022017183

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 459 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore 639934
Heineken Asia Pacific Pte. Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Primastuti Purnamasari S.H.,
Talavera Office Suite, 18th Floor Jl. TB. Simatupang, Kav. 22-26 Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bintang Radler Lemon Label (in colour)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ale jahe dari minuman jus jahe; Minuman malt; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air soda;

air soda (berkarbonasi); ale (sejenis minuman beralkohol); bir; ekstrak buah tanpa-alkohol yang digunakan untuk
mempersiapkan minuman; koktail berbahan dasar bir; koktail, tanpa-alkohol; konsentrat yang digunakan dalam sediaan
minuman ringan; lager (Bir); limun; minuman beraroma; minuman berbahan dasar bir; minuman berenergi; minuman buah dan
jus buah; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman malt tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol; porter [bir]; shandy (sejenis
bir dengan kandungan jeruk lemon); sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; stout (sejenis bir)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 19:55:23
540   EtiketJID2022017184

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TMN ARIES BLOK A 9/7, RT 004 / RW 009, MERUYA UTARA, , Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

Christopher Richard G, Kenneth Surya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Abraham Kurnia Hermawan  S.T.
Jl. Itik Raya Blok I/32 PTI RT. 009 RW. 015 Mustikajaya, Kota Bekasi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: teman baik.
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam/putih (tidak mengklaim warna)
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.; Mengatur acara pertunjukan untuk tujuan budaya atau hiburan;
informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; layanan hiburan interaktif; layanan pendidikan, khususnya,
mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran,
jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; menyediakan klip video dan konten digital
multimedia lainnya yang tidak dapat diunduh online; menyediakan permainan video interaktif online dan permainan komputer
multimedia yang tidak dapat diunduh; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik
konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan; penerbitan barang cetakan;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium, konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya;
penyediaan permainan interaktif yang dapat dimainkan oleh beberapa pemain melalui Internet; publikasi materi cetak (selain
untuk
tujuan periklanan)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 19:57:24
540   EtiketJID2022017185

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Graha Krama Yudha Lantai 4 Unit B Jalan Warung Jati Barat No. 43 Kel.
Duren Tiga Kec.
Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12760

PT DIGITAL EKOSISTEM ASIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BRANDAMI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BRANDAMI terdiri dari dua kata, Brand dan AMI yang disatukan jadi satu kata. Arti Brand yaitu merek
dagang yang dikenal melalui nama atau identitas. Sedangkan AMI diambil dari bahasa Prancis
memliki arti "teman". Arti BRANDAMI yaitu "teman bagi brand"

591 Uraian Warna : Warna oranye dengan kode warna : #ee881c #d6690e Warna hijau dengan kode warna
: #1a474a #113435

511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha;

Administrasi dan manajemen usaha; Administrasi kantor; Administrasi komersial; Administrasi komersial lisensi musik pihak
lain; Administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain; Administrasi 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 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); Akuntansi; Akuntansi perusahaan; 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; Audit laporan keuangan; Bahan-bahan produksi, persiapan,
presentasi dan distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran; Iklan secara online; Iklan secara online melalui
jaringan komputer; Iklan secara online pada suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer;
Jasa akuntansi biaya sekolah; Jasa audit akuntansi; Jasa iklan untuk keperluan komersial atau iklan; Layanan agen ekspor-
impor di bidang kosmetik; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan agen informasi bisnis; Layanan agen informasi
komersial, melalui internet; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
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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 lisensi musik, yaitu, administrasi komersial dari lisensi musik lainnya; Layanan nasehat untuk informasi bisnis
dan akuntansi; 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;
Penyediaan informasi mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Studi dan analisis pasar melalui
Internet; administrasi bisnis dan layanan konsultasi bisnis; administrasi franchise (waralaba); administrasi komersial dari lisensi
barang dan jasa orang lain; administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi komersial untuk lisensi
barang dan jasa bagi orang lain; 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 penggajian bisnis untuk
orang lain; administrasi program imbalan kerja; administrasi pusat data dalam bidang data besar (big data); administrasi
urusan bisnis; administrasi urusan bisnis waralaba; administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan
pemasaran penjualan; agen impor-ekspor; agen informasi komersial; akuntansi administrasi; akuntansi biaya; akuntansi
forensik; akuntansi manajemen biaya; analisis dan studi pasar; analisis data dan statistik studi pasar; 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 respons iklan dan studi pasar;
analisis studi pasar; audit keuangan; audit laporan keuangan; bantuan manajemen bisnis untuk perusahaan industri atau
komersial; bantuan manajemen komersial atau industri; bantuan manajemen perusahaan; file sentral dan manajemen file
bisnis terkomputerisasi; fungsi kantor; hubungan Masyarakat; iklan film; iklan komersial; iklan komersial perusahaan; iklan
komersial televisi; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan real estat
komersial; iklan real estat komersial atau perumahan; jasa administrasi kantor; jasa agen ekspor-impor di bidang energi; jasa
agen impor-ekspor barang; jasa konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan akuntansi; jasa periklanan; jasa periklanan
dan manajemen; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; konsultasi
hubungan masyarakat; layanan agen ekspor-impor; layanan agen impor dan ekspor; layanan agen informasi komersial;
layanan iklan dan pemasaran online; layanan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan akuntansi; layanan periklanan dan manajemen penjualan; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi
kantor; melakukan studi pasar dan analisis pasar; melakukan studi pemasaran dan analisis pasar; menyediakan informasi
termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan kantor;
pemasaran, studi pasar dan analisis pasar; penyebaran materi iklan secara online; publisitas iklan industri dan komersial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 19:59:58
540   EtiketDID2022017186

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. P. Kopi Blk Komp. Polamas RT 001 RW 014, Kota Padang, Sumatera Barat,
25139

Siti Mardiyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KHANAN JAYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, merah, biru dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===kok; kok badminton; peralatan bulutangkis, yaitu, kok dan peralatan bermain permainan bulutangkis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 20:07:04
540   EtiketDID2022017187
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 459 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore 639934
Heineken Asia Pacific Pte. Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Primastuti Purnamasari S.H.,
Talavera Office Suite, 18th Floor Jl. TB. Simatupang, Kav. 22-26 Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bintang Radler Logo (in colour)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ale jahe dari minuman jus jahe; Minuman malt; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air soda;

air soda (berkarbonasi); ale (sejenis minuman beralkohol); bir; ekstrak buah tanpa-alkohol yang digunakan untuk
mempersiapkan minuman; koktail berbahan dasar bir; koktail, tanpa-alkohol; konsentrat yang digunakan dalam sediaan
minuman ringan; lager (Bir); limun; minuman beraroma; minuman berbahan dasar bir; minuman berenergi; minuman buah dan
jus buah; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman malt tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol; porter [bir]; shandy (sejenis
bir dengan kandungan jeruk lemon); sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; stout (sejenis bir)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 20:07:52
540   EtiketJID2022017188

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK PERGUDANGAN MULTIGUNA JL. GARUDA NO.21 BLOK Q Lt.1,
BATUCEPER, TANGERANG, Kota Tangerang, Banten, 15122

PT. PILAR NIAGA MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOTO SPORT & MUSIC
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 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,
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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 dan promosi kosmetik; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan online melalui jaringan
komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online pada suatu
jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan; Iklan untuk
mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon
hak istimewa; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan pengawasan diskon
dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga dan komersial
eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk
kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Informasi atau pertanyaan mengenai
bisnis dan pemasaran; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Informasi mengenai bangunan ke dalam basis data
komputer; Informasi niaga; Input dan kompilasi data ke dalam basis data komputer; Invoicing perpajakan; Jasa  ritel/eceran
ayam; Jasa -penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor barang / mesin industri; Jasa Pencarian Pegawai; Jasa Penjualan
Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa Penyediaan tenaga kerja; Jasa Perdagangan Untuk Komputer,
Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa administrasi bisnis dan pengelolaan akun;
Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba hotel; Jasa advis,
konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa penyebaran, jasa
administrasi bisnis dan akun; Jasa agen pembelian untuk alas kaki; Jasa agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa
agen pemesanan untuk layanan pengiriman barang; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; Jasa
agen penjualan tiket; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel
online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa agen yang mengatur, intermediasi atas
pemesanan pembelian yang disediakan melalui Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa akuisisi bisnis; Jasa akuntan; Jasa
akuntan publik; Jasa akuntansi; Jasa akuntansi biaya sekolah; Jasa akunting; Jasa alih daya dalam mengatur pengadaan
barang untuk orang lain; Jasa analisis statistic bisnis; Jasa audit akuntansi; Jasa berlangganan keanggotaan klub; Jasa bisnis
di bidang program afiniti, program aliansi, program afiliasi, program pengembang solusi, dan program agen, seperti
mengembangkan strategi mitra komersial, mengidentifikasi perusahaan mitra yang sesuai untuk bersama ke pasar, dan
mengembangkan strategi aliansi; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna untuk
melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi;
Jasa distribusi; Jasa distribusi biota-biota laut yang hidup; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa distribusi ganggang; Jasa
distribusi rumput laut; Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa eceran atau grosir untuk  Tutup
toilet tekstil, tutup wadah kertas toilet yang terbuat dari tekstil; Jasa eceran atau grosiran untuk barang-barang tekstil tenun
untuk penggunaan pribadi, handuk mandi, handuk pantai, handuk untuk mencuci muka, dan handuk badan; Jasa eceran atau
grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut, lilin rambut,
minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam bentum
semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim tangan,
parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa eceran atau grosiran untuk ornamen pribadi, dan gelang (perhiasan); Jasa
eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran atau grosiran untuk parfum
dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara, sediaan-sediaan pengharum
ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan sediaan-sediaan pengharum
udara; Jasa eceran atau grosiran untuk pelembut kain untuk penggunaan binatu; Jasa eceran atau grosiran untuk peralatan
olahraga untuk berselancar, papan selancar, tas yang didesain khusus untuk papan selancar, dan tali papan selancar; Jasa
eceran atau grosiran untuk sabun dan deterjen, dan sabun badan; Jasa eceran atau grosiran untuk tas, tas tote, tas jinjing,
ransel, tas pundak, tas pinggang, pouch dan tas pinggang; Jasa eceran dan grosir yang diberikan dalam kaitannya dengan
pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran hypermarket; Jasa eceran toko serba ada
dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik,
sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan
perawatan gigi,
sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik,
pisau cukur, sikat gigi,
sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat
porselin, kristal dan tembikar,
alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
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
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komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial;
penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran
(retail)  dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran (retail)  program komputer, direkam; penjualan eceran (retail)
rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program perangkat lunak aplikasi pintar untuk
terminal nirkabel; penjualan eceran (retail)  file gambar yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  publikasi elektronik,
yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program komputer multimedia interaktif; penjualan eceran (retail)  perangkat
lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang
lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran
(retail)  program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi yang berkaitan dengan diskon, kupon, potongan harga,
voucher sambungan ke situs web retail milik pihak lain dan penawaran khusus untuk barang dan jasa milik orang lain; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan administrasi bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan
konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan periklanan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan ritel; Jasa informasi,
penasihat dan jasa konsultasi yang berhubungan dengan skema keanggotaan pelanggan; Jasa jasa informasi tentang
perniagaan; Jasa jasa pencatatan dan analisis point of sales; Jasa jual beli kamera dan aksesoris fotografi/ videografi bekas.;
Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios
makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa klerikal (administrasi) untuk mengambil pesanan penjualan; Jasa
konsultasi bisnis; Jasa konsultasi bisnis berhubungan dengan teknologi informasi, pengelolaan dan integrasi sistem,
pengembangan dan dukungan produk, dan rekayasa perangkat lunak; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang operasional
distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari
buah.; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang pengepakan dan pengemasan barang-barang; Jasa konsultasi bisnis sehubungan
untuk memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global dengan mencari dan menyediakan rujukan
untuk pengiriman berbagai macam bisnis dan jasa dan produk pelanggan; Jasa konsultasi bisnis yang berhubungan dengan
sistem mutu manajemen; Jasa konsultasi bisnis, seperti peningkatan proses bisnis dalam hal menggunakan, mengumpulkan
dan mengelola data dan informasi dari mesin yang dilengkapi teknologi untuk memaksimalkan efisiensi dan produksi di lokasi
kerja, mengurangi biaya dan meningkatkan keselamatan untuk sistem ban berjalan (conveyor belt); Jasa konsultasi
manajemen bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa konsultasi terkait penyelenggaraan dan
pelaksanaan bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa
layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen pembelian
perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa
layanan agen penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik
untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan
energi; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian
produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan instrumen-instrumen pneumatik atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan
peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk 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
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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
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
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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
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
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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 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;
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Jasa toko grosir yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni
air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris
pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing;
Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu,
tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang
menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan bidet; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa toko sepatu bekas; Jasa transportasi logistik, yaitu pengaturan transportasi barang
untuk orang lain; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran
yang menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir;
Jasa yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data
konsumen, demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Jasa-jasa di dalam bidang teknologi
blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa konsultasi
perniagaan, informasi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan
optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten
yang berkaitan dengannya; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Jasa-jasa pemberian nasehat, konsultasi, dan informasi
bisnis-bisnis; Jasa-jasa penjualan retail jam tangan dan instrumen horologis; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan layanan jual
beli tentang akar rumput; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan gas yang mudah terbakar; Jasa-jasa ritel yang berkaitan
dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan
dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif, perlengkapan dan aksesori, alat-alat tangan, koran dan
majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang 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
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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 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
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iklan, yaitu mempromosikan merek, barang, dan layanan orang lain; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras
logam; Layanan informasi bisnis bersifat menyediakan informasi peluang bisnis; Layanan informasi bisnis yang bersifat
memberikan informasi peluang bisnis; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi yang
berkaitan dengan jaringan kerja dan pertemuan bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis; Layanan
informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan jasa menguruskan pendirian PT (Perseroan Terbatas); Layanan jasa menguruskan pendirian badan usaha;
Layanan jasa menguruskan pendirian perusahaan; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; Layanan kliping berita
online; Layanan konsultasi  untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis
yang berkaitan dengan pendirian usaha; Layanan konsultasi 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
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web pelacakan; Layanan pemasaran bisnis; Layanan pemasaran dan promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui
jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pemasaran yang disediakan dengan cara jaringan digital melalui portal internet
yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan pemesanan buku
secara online; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet; Layanan pemesanan produk; Layanan pemrosesan data
daring; Layanan pemrosesan kantor; Layanan penanganan data; Layanan pencarian data dan penyediaan informasi yang
berkaitan dengan hasil pencarian; Layanan pencarian database melalui suatu jaringan; Layanan pencarian informasi di
Internet; Layanan pencarian informasi melalui Internet; Layanan pencarian untuk data elektronik pada komputer; Layanan
penempatan pesanan untuk layanan pengiriman barang; Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari
berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan
melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui program televisi;
Layanan pengadaan untuk orang lain (perolehan barang dan jasa untuk perusahaan lain); Layanan pengaturan acara
[mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan pengaturan rapat
perusahaan; Layanan pengaturan tampilan etalase toko ritel; Layanan pengelolaan rantai pasokan melalui solusi ketelusuran
dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Layanan pengembangan bisnis, seperti menyediakan
bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan eceran bubuk boba; Layanan penjualan eceran bubuk
coklat, kopi dan teh secara online; Layanan penjualan eceran bubuk minuman; Layanan penjualan eceran produk roti;
Layanan penjualan eceran sirup; Layanan penjualan eceran sirup untuk kuliner; Layanan penjualan eceran sirup untuk
minuman; Layanan penjualan jam tangan dan kacamata hitam (kacamata olahraga dan kacamata) secara eceran atau grosir;
Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen
secara eceran atau grosir; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan
dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi komersial melalui internet; Layanan penyedia informasi
secara daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan
penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis; Layanan
perantara komersial  untuk mobil-mobil; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan perantara komersial
yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan
barang dan jasa; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat
lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan perekrutan; Layanan perkenalan dan pertemuan bisnis dan skema
jaringan kerja bisnis; Layanan perusahaan dan ayanan pengembangan bisnis dalam bidang sediaan farmasi; Layanan
promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan promosi yang berhubungan dengan acara eSports; Layanan pusat
perbelanjaan (Mall); Layanan relasi media; Layanan ritel atau grosir di bidang penyediaan perangkat lunak, pemutakhiran dan
peningkatan pada perangkat lunak komputer atau pada perangkat keras komputer; Layanan ritel atau grosir yang
berhubungan dengan ponsel dan aksesoris ponsel; Layanan ritel atau layanan grosir untuk gambar yang dapat diunduh;
Layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan telekomunikasi atau mesin, peralatan; Layanan ritel atau layanan
grosir untuk pengeras suara; Layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak permainan untuk konsol permainan
video di rumah dan permainan portabel dengan layar kristal cair; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pembangkit
tenaga surya; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pengenalan suara; Layanan ritel atau layanan grosir untuk video
atau gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel dan grosir untuk bagian, perlengkapan dan
aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata
dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung, termasuk
layanan ritel dan grosir online yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas
di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel department store; Layanan ritel online
barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan penjualan buku;
Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel
online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel
online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan
dengan tutup kepala; Layanan ritel terkait dengan barang cetakan; Layanan ritel terkait dengan persediaan pendidikan;
Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar,
minyak bumi, minyak, pelumas, gemuk; Layanan ritel yang berkaitan dengan produk roti; Layanan ritel, grosir dan toko online,
termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan sewa dan penjualan ruang iklan; Layanan tampilan
untuk barang dagangan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil
bekas; Layanan toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita; Layanan toko grosir menampilkan sandal; Layanan
toko grosir menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam;
Layanan toko grosir menampilkan sepatu; Layanan toko grosir menampilkan sepatu 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
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kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir
yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir
yang menampilkan kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko
grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-
guna; Layanan toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang
menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan;
Layanan toko grosir yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko grosir yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan
uap; Layanan toko grosir yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan
elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan toko grosir yang
menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan induksi; Layanan toko
grosir yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir
yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan
rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang menampilkan penghilang
serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang menampilkan penjernih
udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan
sendok; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan
toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko
grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan sapu untuk membersihkan;
Layanan toko grosir yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan sediaan untuk
memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet; Layanan toko grosir
yang menampilkan setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko grosir yang
menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur;
Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang menampilkan talenan untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan tas
kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan
tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko
grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko
grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan
wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah
tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk
penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan wewangian; Layanan toko grosir yang menjual
mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan kesehatan
untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements); Layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan
wanitaretail; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela non-logam; Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko
ritel menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel menu utama 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
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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
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
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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
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, 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
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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 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
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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, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan,
jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan
teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online
berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian,
sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi,
sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penjualan
ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung
dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual beli ritel online yang menawarkan wewangian, barang
yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan,
instrumen arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan promosional, terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan
pUblisitas, pengumpulan pcndapat, studi pasar.; Penyajian barang dan jasa pada semua alat komunikasi untuk ritel; Penyajian
barang di media komunikasi untuk tujuan ritel; Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa
toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Penyebaran bahan untuk iklan;
Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan
komunikasi on-line di internet; Penyedia jasa pemesanan secara daring dalam bidang berbagai macam berkaitan untuk
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai
data demografis; Penyediaan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk anak; Penyediaan dan
penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan
bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat komersial untuk peserta pameran, pengunjung dan
penyelenggara pameran, termasuk semua informasi tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs
web; Penyediaan informasi  di bidang manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi  di bidang
manajemen strategis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi bisnis terkait dengan reseller; Penyediaan
informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); Penyediaan informasi dan saran yang berkaitan dengan jasa ritel;
Penyediaan informasi di bidang manajemen proyek yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi komersial dari
basis data online; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan
komputer; Penyediaan informasi komersil; Penyediaan informasi konsumen melalui jaringan komputer global; Penyediaan
informasi mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi mengenai
persiapan, audit, atau pengesahan laporan keuangan; Penyediaan informasi pasar konsumen berkaitan dengan penjualan
buku secara daring; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi produk,
termasuk informasi biaya dan toko

Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko; Penyediaan informasi tentang survei kuesioner; Penyediaan
informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi
global; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung  sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
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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
darat.; Penyediaan penghargaan insentif dan program keanggotaan kepada pelanggan dari pusat pelumasan kendaraan;
Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; Penyediaan program penghargaan insentif bagi
pelanggan melalui pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu,
fasilitas transit lounge untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan
reservasi, peningkatan pemrosesan tiket bandara, percepatan prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas,
check-in lobi prioritas, service center khusus dan jalur untuk kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan
pemrosesan keamanan, percepatan layanan penanganan di pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan
akomodasi tempat duduk, peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan
penyediaan makanan dan pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman
bagasi prioritas, peningkatan dan percepatan respons customer service untuk penumpang elite; Penyediaan program
penghargaan insentif dan penghargaan loyalitas keanggotaan kepada pelanggan dari pusat pelumasan kendaraan;
Penyediaan program penghargaan insentif pelanggan melalui penerbitan dan pemrosesan poin loyalitas untuk pembelian
barang dan jasa; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan di situs web untuk
mempromosikan barang dan jasa; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyediaan skema insentif dan
informasi yang berkaitan dengan skema insentif; Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa dan penyedia jasa
tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman; Penyelenggaraan acara untuk
keperluan komersial dan iklan; Penyelenggaraan pengundian hadiah untuk tujuan promosi dan perdagangan; Penyelidikan
klien; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk online melalui jaringan
komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan papan iklan; Penyewaan peralatan untuk periklanan; Penyewaan ruang
iklan di situs web; Peragaan barang; Peralaman pasar; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk; Perbelanjaan lokal
daring dengan produk lokal yang dibeli oleh pelanggan di luar negeri; Perdagangan bahan bakar padat; Perdagangan batu
abu tahan api; Perdagangan batu bara; Perdagangan batu bara padat (briket); Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi
dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; Perdagangan besar kosmetik;
Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa, asesori fotografi/videografi.; Perencanaan dan pelaksanaan pameran
dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Perencanaan pengiklanan; Perencanaan strategi
pemasaran; Perikalan melalui Koran; Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media elektronik dan
internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait
untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan,
pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik;
Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Persiapan 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),
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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
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; 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 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
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perangko perdagangan; administrasi skema loyalitas dan insentif; administrasi urusan bisnis; administrasi urusan bisnis
waralaba; administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; administrasi,
penagihan, dan rekonsiliasi akun atas nama orang lain; advertising to promote the sale of products and the use of services by
the point accumulation method or discount privilege grant method; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang
terkait dengannya; agen atau agen penjualan pesanan melalui surat; agen impor-ekspor; agen informasi komersial; agen kerja
terkait dengan pembayaran barang; agen pemesanan teater; agen pemesanan teater [layanan pemesanan pekerjaan untuk
artis yang tampil]; agen pemesanan teater [manajemen bisnis artis pertunjukan]; agen pemesanan teater untuk iklan atau
promosi penjualan; agen penerbitan; agen penjualan barang baik eceran maupun grosir; agen perencanaan dan pelaksanaan
iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran untuk iklan dan promosi penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan
sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen
perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan
jasa di internet; agen perusahaan lokal dan asing untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan
harga barang atau jasa; agen untuk kontrak pengadaan (untuk pihak lain) untuk penjualan dari barang melalui telefon seluler
dan internet; agen untuk langganan koran; agen untuk penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk
mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services of products, services and company on the internet; agensi
ekspor dan impor; akuntansi; akuntansi administrasi; akuntansi biaya; akuntansi forensik; akuntansi manajemen biaya; alih
daya (bantuan komersial); analis data bisnis; analisa dan pengajaran manajemen; analisa informasi bisnis; analisa manajemen
atau pemberian nasehat tentang manajemen; analisa mengenai masalah ekonomi; analisa respon konsumen; analisis biaya;
analisis biaya-manfaat; analisis bisnis strategis; analisis bisnis, layanan informasi dan penelitian pasar; analisis dan pelaporan
statistik; analisis dan penelitian pasar; analisis dan studi atas informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini)
para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi per-iklanan; analisis dan studi pasar; analisis data
bisnis; analisis data dan statistik studi pasar; analisis data 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 logo 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
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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; 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
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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
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 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
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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; 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 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
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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
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
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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,
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,
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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
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
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
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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
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]; 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
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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 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
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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
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
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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 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
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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
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;
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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 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
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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
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;
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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;
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
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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;
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
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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
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
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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
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
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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 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;
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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
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
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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
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
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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
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,
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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 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
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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; 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
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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
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
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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 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,
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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; 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 peralatan kantor; penyewaan peralatan kantor di fasilitas kerja bersama; penyewaan peralatan
publisitas; penyewaan publikasi dan materi presentasi pemasaran; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan dan materi
iklan; penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; penyewaan ruang iklan di
situs web; penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi; penyewaan tanda untuk tujuan
iklan; penyewaan waktu iklan di bioskop; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; penyimpanan data dan pemrosesan
data; penyortiran surat, penanganan dan penerimaan [fungsi kantor]; penyusunan laporan keuangan; penyusunan materi
publikasi; penyusunan statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; peramalan ekonomi; perantara / grosir / eceran baterai
sekunder litium; perantara bisnis dan layanan konsultasi di bidang penjualan produk; perantara kontrak untuk pembelian dan
penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang melalui Internet; perbandingan harga peringkat akomodasi; perdagangan barang; perdagangan barang dan jasa yang
terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni,
penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; perdagangan batubara; perdagangan eceran komputer
bekas; perdagangan mineral; perdagangan online; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan,
kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan
pengelolaan pedagang, anggota kartu poin untuk promosi penjualan; perekrutan pegawai sementara; perekrutan personel
maskapai; perekrutan personel penerbangan, staf darat teknis dan staf darat non-teknis; perekrutan staf teknis; perekrutan
tenaga kerja; perekrutan tenaga kerja dan konsultasi kepegawaian; perekrutan, perekrutan, penempatan, penempatan staf
dan layanan jejaring karier; perencanaan bisnis; perencanaan bisnis dan konsultasi kesinambungan bisnis; perencanaan
bisnis strategis; 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;
perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep
media dan iklan; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan pelaksanaan pameran
dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan manajemen bisnis; perencanaan periklanan;
perencanaan pertemuan bisnis; perencanaan perusahaan; perencanaan strategi pemasaran; perencanaan strategis bisnis;
perencanaan suksesi bisnis; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan
media; perencanaan, pengembangan dan implementasi strategi pemasaran; periklanan; periklanan barang dan jasa pihak lain
melalui jaringan komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan dan pemasaran;
periklanan melalui gambar berjalan; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan melalui media cetak, media
elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan pemasaran langsung; periklanan situs
bisnis; periklanan, pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara menyediakan peralatan foto
dan video di acara-acara khusus; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkerjaan pramuniaga yang berhubungan dengan
penjualan barang dari pihak lain melalui sistem on-line komputer; perkiraan dan analisis ekonomi; persewaan kios penjualan;
persewaan mesin tik; persiapan bahan publikasi; persiapan dan analisis laporan keuangan untuk bisnis; persiapan dan
penyediaan laporan pasar; persiapan dan penyusunan laporan dan informasi bisnis dan komersial; persiapan dan presentasi
tampilan audio visual untuk tujuan periklanan; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan
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dokumen yang berkaitan dengan perpajakan; persiapan evaluasi ahli dan laporan yang berkaitan dengan masalah bisnis;
persiapan iklan dan materi promosi dan pemasaran untuk orang lain; persiapan iklan khusus untuk orang lain; persiapan iklan
untuk orang lain; persiapan inventaris terkomputerisasi; persiapan kampanye iklan; persiapan laporan analisis pasar;
persiapan laporan bisnis; persiapan laporan dan studi pasar; persiapan laporan komersial; persiapan laporan pajak; persiapan
laporan pajak penghasilan; persiapan laporan pemasaran; persiapan materi promosi dan merchandising untuk orang lain;
persiapan milis; persiapan pajak; persiapan pajak penghasilan; persiapan penggajian; persiapan presentasi audiovisual untuk
digunakan dalam iklan; persiapan resume untuk orang lain; persiapan slip upah; persiapan statistik bisnis; persiapan survei
bisnis; persiapan survei opini publik; persiapan survei pemasaran; persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan
untuk orang lain; pertanyaan bisnis; pertanyaan/informasi bisnis; pertukaran tenaga kerja; perundingan kontrak-kontrak dan
transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan
(business); perwakilan, agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer; perwakilan, agen dan mengatur penyediaan
ruang untuk iklan barang dan jasa; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan; positioning merek;
posting tagihan; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi barang melalui media komunikasi
untuk keperluan pengecer; presentasi perusahaan dan barang serta layanan mereka di Internet; presentasi perusahaan di
Internet dan media lainnya; presentasi produk kepada publik; presentasi produk keuangan di media komunikasi, untuk
keperluan ritel; presentasi semua jenis produk dalam segala bentuk komunikasi untuk penjualan eceran; produksi bahan iklan;
produksi dan distribusi iklan radio dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan; produksi iklan radio; produksi iklan radio dan
televisi; produksi iklan televisi; produksi iklan televisi, radio dan online; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; produksi
infomersial; produksi materi iklan dan iklan; produksi program teleshopping; program pemberian insentif berupa asuransi jiwa
dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; promosi acara hiburan;
promosi acara khusus; promosi acara pihak lain; promosi atas undian berhadian, kompetisi-kompetisi dan insentif-insentif
kepada para pelanggan; promosi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; promosi barang dan jasa dianggap
sebagai sponsor untuk acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara hiburan; promosi barang dan jasa
melalui sponsor acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga internasional; promosi barang dan
jasa pihak lain melalui internet; promosi barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer dan komunikasi; promosi barang
dan jasa pihak lain melalui perancangan dan penyelenggaraan acara; promosi barang dan jasa untuk orang lain dengan
mendistribusikan kupon, melalui skema kartu imbalan loyalitas, melalui program kartu diskon, melalui administrasi penjualan
dan skema insentif promosi yang melibatkan stempel perdagangan, dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan
kartu kredit, melalui acara promosi , melalui distribusi bahan cetakan dan kontes promosi; promosi barang-barang dan jasa-
jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan secara online dan komprehensif; promosi dan iklan dalam segala jenis
dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk; promosi jasa keuangan dan asuransi, atas nama pihak ketiga;
promosi kepentingan komersial profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang
disediakan oleh asosiasi kepada para anggotanya; promosi komersial untuk pihak ketiga; promosi kompetisi dan acara
olahraga; promosi konser (untuk pihak lain); promosi konser musik; promosi layanan asuransi, atas nama pihak ketiga;
promosi layanan keuangan, atas nama pihak ketiga; promosi online jaringan komputer dan situs web; promosi penjualan;
promosi penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan melalui program loyalitas pelanggan; promosi penjualan
menggunakan media audiovisual; promosi penjualan pada titik pembelian atau penjualan, untuk orang lain; promosi penjualan
untuk orang lain dengan menggunakan kartu pengguna istimewa; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet,
intranet, ekstranet dan pemasaran; promosi penjualan untuk orang lain melalui skema stempel perdagangan; promosi
penjualan untuk pihak ketiga; promosi penjualan untuk pihak lain; promosi penjualan yang berhubungan dengan kecantikan;
promosi periklanan (sponsor); promosi persoalan-persoalan kesehatan, masyarakat dan kelestarian lingkungan; promosi
secara daring (online); promosi usaha; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; promotion of business opportunities;
proses administrasi klaim asuransi; proses administrasi pesanan; proses administrasi pesanan pembelian; proses administrasi
pesanan pembelian yang dilakukan melalui telepon atau komputer; proses administrasi pesanan pembelian yang
terkomputerisasi; proses dan verifikasi data yang terkomputerisasi; providing information on the use of point cards; providing
information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; providing local products for the
purchase of overseas customers (opposite direct purchasing of domestic goods); provision of business data; proyek
manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi atas teks publisitas; publikasi bahan dan teks publikasi; publikasi
bahan publikasi; publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi elektronik dari barang
cetakan untuk keperluan periklanan; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; publikasi materi publikasi online; publikasi
naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan pemasaran; publisitas dan layanan promosi penjualan; publisitas dan promosi
penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa
yang tersedia secara online; publisitas iklan industri dan komersial; publisitas, layanan promosi dan pemasaran yang berkaitan
dengan kendaraan; pusat perbelanjaan; radio, televisi, iklan daring (online); recruitment and management of trading stamp,
coupon, point  accumulation type  card franchise, member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekayasa ulang
proses bisnis; rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan;
rekrutmen pegawai; rekrutmen personel manajemen tingkat tinggi; rekrutmen personel penerbangan; rekrutmen staf kantor;
rekrutmen staf lapangan bandara; rekrutmen staf pendukung kantor; relokasi karyawan; rencana karir; reproduksi dokumen;
riset atau analisis pemasaran; riset bisnis dan pemasaran; riset dan analisis pemasaran; riset dan penelitian pasar; riset dan
penelitian pemasaran; riset pasar; riset pasar dengan polling pendapat; riset pasar dilakukan dengan menggunakan basis data
komputer; riset pasar untuk periklanan; riset pasar untuk tujuan periklanan; riset pemasaran dengan menggunakan metode
penelitian kuantitatif dan kualitatif; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan; riset perilaku
pembelian; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian layanan hiburan; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk
pembelian pakaian; rujukan medis; rujukan pengacara; salah satu dari layanan yang disebutkan di atas disediakan secara
online dari basis data komputer, jaringan informasi dan / atau Internet; saran akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan;
saran akuntansi yang berkaitan dengan persiapan pajak; saran akuntansi yang berkaitan dengan persiapan pengembalian
pajak; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran strategis; saran bisnis
yang berkaitan dengan periklanan; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan
waralaba restoran; saran dan bantuan manajemen bisnis; saran dan 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 dan konsultasi
bisnis; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; saran dan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak;

Halaman 250 dari 374



saran untuk bisnis; saran yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi bisnis; saran yang berkaitan dengan persiapan
pajak; segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; seleksi pegawai menggunakan tes psikologi; semua layanan di atas
disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; show room (ruang pamer) penjualan
mobil bekas; showroom penjualan kendaraan bermotor; sistemasi informasi ke dalam database komputer; sistematisasi dan
kompilasi informasi untuk digunakan dalam database; sistematisasi data dalam database pusat; sistematisasi data ke dalam
basis data komputer; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas
pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa
melalui layanan telepon dan / atau komputer online; skema keanggotaan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon untuk tujuan pembuatan konsep, pengkreasian, proses desain,
pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan; sponsor promosi acara atletik; sponsor
promosi acara budaya; sponsor promosi acara gaya hidup; sponsor promosi acara hiburan; sponsor promosi acara hiburan
sosial; sponsor promosi acara kuliner; sponsor promosi acara musik; sponsor promosi acara olahraga; sponsor promosi acara
olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; sponsor promosi acara olahraga motor; sponsor promosi acara pelatihan
kebugaran; sponsor promosi acara penggalangan dana amal; sponsor promosi atlet olahraga; sponsor promosi balap mobil;
sponsor promosi balapan kapal motor; sponsor promosi balapan mobil; sponsor promosi balapan sepeda; sponsor promosi
bisnis pemula; sponsor promosi dari industri pakaian intim; sponsor promosi dari kontes video untuk siswa; sponsor promosi
dari pembalap mobil; sponsor promosi klinik dan lokakarya tenis; sponsor promosi kompetisi dansa hip hop; sponsor promosi
kompetisi permainan video; sponsor promosi konser musik; sponsor promosi liga olahraga; sponsor promosi lomba perahu
layar; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan pengelolaan dan pelestarian lingkungan; sponsor promosi pameran
dagang; sponsor promosi pameran seni; sponsor promosi pertandingan tinju; sponsor promosi ras berkuda; sponsor promosi
ras katamaran; sponsor promosi taman hiburan; sponsor promosi tim olahraga; sponsor promosi turnamen bowling; sponsor
promosi turnamen golf kejuaraan; sponsor promosi turnamen memancing; sponsor promosi turnamen pertandingan polo;
sponsor promosi turnamen skateboard; stan penjualan kue-kue; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman;
stan penjualan roti-roti; steno; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran; strategi pemasaran interaktif; strategi
pemasaran konten; studi bisnis dan pemasaran; studi jajak pendapat pasar; studi kelayakan bisnis; studi kelayakan ekonomi;
studi kelayakan komersial; studi pasar; studi pasar tentang kebiasaan penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan; studi
pasar terkait dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; studi pasar untuk tujuan periklanan; studi pemasaran;
studi penelitian pasar; sumber daya manusia; supermarket; supermarket peralatan dan perlengkapan pertukangan; supplier;
survei opini publik; survei pasar; survei pasar, analisis dan penelitian; survei pasar, analisis dan studi; survey bisnis dan pasar;
tagihan medis; tagihan telepon; tata buku; tax-free shops of cosmetics and medicine; tes psikologis untuk pemilihan personil;
toko; toko alat kesehatan; toko bangunan; toko busana muslim; toko eceran; toko eceran bahan bangunan; toko elektronik;
toko grosir; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko hijab; toko mebel,
furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah, teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin,
plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan
peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis,
meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan,
kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-kasur, cermin, meja, tempat payung; toko online; toko online dan
offline untuk barang-barang elektronik.; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko penjualan alat-alat rumah
tangga; toko penjualan barang elektronik baik secara online ataupun secara langsung; toko peralatan dan perlengkapan
pertukangan; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual
barang-barang kebutuhan bayi; toko ritel online dalam bidang pakaian; toko roti; toko seprei, bedcover,  sarung bantal &
guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil; toko spareparts dan akesoris kendaraan; toko swalayan; toko yang
menjual botol-botol minuman; toko yang menjual emas dengan kadar kemurnian 99.99; toko yang menjual minuman; toko
yang menjual perhiasan; toko yang menjual perhiasan emas; toko-toko; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-
layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang   terkait kopi, teh dan bubuk yang
dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan
penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong
teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup
kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-
peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi
listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi; transaksi komersial secara
online; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; transaksi komersial yang dapat dilakukan
secara daring (online); transkripsi; transkripsi komunikasi [fungsi kantor]; transkripsi komunikasi yang direkam; transkripsi
pesan; transkripsi stenografis; wawancara untuk riset pasar kualitatif; wawancara untuk tujuan riset pasar; 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===
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Nama Pemohon :

: KP. Parung Serab, RT. 004, RW. 005, Kel. Parung Serab, Kec. Ciledung, Kota
Tangerang, Kota Tangerang, Banten, 15153

DEVI ISDIANINGSIH, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sigit Nugraha S.H.,
Ubud Village, Kintamani C1-25, Sudimara Timur, Ciledug, Tangerang, Banten 15151

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: HEEJUPTOGO + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Kuning Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Busana Muslim; Celana jeans; Hijab; Kaos t-shirt; Kebaya; Kopiah; Mukena; Pakaian Batik; Peci; Syal untuk

menutup kepala; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt
printing; alas kaki; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; baju busana muslim; baju olahraga; baju untuk orang
dewasa; bando menjadi pakaian; blazer; blus; blus lengan panjang; bretel; cardigan; celana boxer; celana jas; celana kargo;
celana kasual; celana olahraga; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek; chemises (jenis pakaian
dalam untuk wanita); dasi; daster; gamis; gaun; gaun untuk wanita; ikat pinggang; jaket [pakaian]; jaket tanpa lengan; jas
hujan; jilbab; kamisol; kaos; kaos polo; kaos sepak bola; kaos singlet; kemeja; kemeja lengan panjang; kimono; korset; legging
menjadi celana panjang; legging pelangsing anti-selulit; manset; pakaian; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian
formal; pakaian olahraga; pakaian renang; pakaian santai; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak;
pakaian wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; piyama; pullover berkerudung; pullover bulu; rok; rompi; sabuk untuk pria;
sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung tangan [pakaian]; sendal; sendal flip-flop;
sepatu; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk wanita; sepatu formal; sepatu kasual; sepatu kerja; setelan celana untuk
wanita; setelan jas; stoking; stoking setinggi lutut; sweater ringan; syal bahu; syal dan jilbab; syal leher [muffler]; syal renda;
tali celana; tank top untuk olahraga; topi; visor menjadi headwear===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 20:29:54
540   EtiketJID2022017190

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sahid J-Walk Mall, Jl. Babarsari No.2, Janti, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55281

PT ACCELBYTE TEKNOLOGI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ACCELBYTE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ACCELBYTE = merupakan bagian dari nama pemohon
591 Uraian Warna : Hitam; Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer; Desain

perangkat lunak komputer, pengembangan perangkat lunak komputer, konsultasi desain sistem komputer, pemeliharaan
perangkat lunak komputer, memperbarui perangkat lunak komputer, pemrograman perangkat lunak yang beroperasi untuk
mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing, pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh, backup data
di luar situs, penyewaan perangkat lunak dan program komputer, penyewaan perangkat keras komputer, menyediakan
perangkat lunak  komputer yang tidak dapat diunduh secara online, penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk
mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing, yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit
bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi
berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air
listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis.; Desain, pemrograman dan konsultasi
sistem komputer; Jasa dukungan komputer [pemrograman dan instalasi perangkat lunak, perbaikan dan jasa pemeliharaan];
Jasa-jasa optimisasi untuk komputer, yaitu, jaringan-jaringan komputer dan konfigurasi perangkat lunak komputer, instalasi
perangkat lunak komputer, pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer yaitu, peningkatan fungsi-fungsi
perangkat lunak komputer, mengubah atau menambahkan fungsi-fungsi untuk perangkat lunak komputer, dan menyediakan
informasi tersebut; Konsultasi desain sistem komputer; Konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web
untuk e-commerce; desain perangkat lunak komputer; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
teknologi informasi; jasa komputer dan pemrograman; jasa perawatan perangkat lunak; konsultasi yang berkaitan dengan
pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce; membuat dan memelihara halaman web; membuat dan memelihara
halaman web khusus; memperbarui dan memelihara perangkat lunak komputer; memperbarui perangkat lunak komputer;
pemeliharaan perangkat lunak komputer; pemrograman perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan
menggunakan jaringan cloud computing; pengembangan perangkat lunak komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 20:32:25
540   EtiketDID2022017191

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sasak I Kelurahan Kelapa Dua, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
Wiharto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: SEBANGSA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sambal Balado; Sambal Bawang; Sambal Colo-Colo; Sambal Geprek; Sambal Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Terasi;

Sambal baby cumi; Sambal cobek; Sambal pedas manis; Sambel Ikan Asin; sambal pedas; sambel ebi; sambel ikan teri;
sambel pecel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 20:40:44
540   EtiketDID2022017192

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Perintis Kemerdekaan No. 251 B Karsamenak Kawalu Tasikmalaya, Kota
Tasikmalaya, Jawa Barat, 46182

Aris Mawardi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: animasister
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Orange coral. peach atau pink muda, hitam, abu, biru muda
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Hijab; Hijab olahraga; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel;

Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Mukena; Pakaian; Pakaian Batik; Pakaian Tidur; Pakaian bawahan, celana, celana pendek,
pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian tidur;
Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan
lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita
yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian
kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket,
pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria
untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari,
jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok,
kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung
tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Tudung kepala
wanita (pakaian); baju busana muslim; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); dalaman jilbab; jilbab; kerudung;
kerudung [pakaian]; pakaian; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian
luar untuk wanita; pakaian renang untuk wanita; pakaian sutra; 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;
setelan pakaian formal wanita; syal dan jilbab===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 21:14:41
540   EtiketJID2022017193

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Av. Eugène Ysaye 64, Anderlecht, 1070, Belgium
BLVCK SRL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLVCK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : BLVCK: bagian dari nama pemohon
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa periklanan online; layanan pemasaran online; layanan pemesanan online; layanan ritel on-line yang berkaitan

dengan kosmetik; layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan;
layanan ritel online yang berkaitan dengan tas tangan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel
online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 21:42:54
540   EtiketD072022017194
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. S. Mahakam No. 26 Rt. 006/007, Desa. Kedung Lumbu, Kota Surakarta, Jawa
Tengah

Richo Ryanto Raharjo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WIRASA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24, 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas Kasur yaitu selimut; Alas piring dari bahan tekstil; Ija Krong Sungket (Kain Songket); Kain Batik; Kain sorban;

Salempang (Selendang); Selimut tempat tidur; Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut);
Serbet; Taplak meja; Taplak meja panjang; bahan tekstil; bed cover; bungkus kado kain; gorden; handuk  mandi; handuk dari
tekstil; handuk pantai; handuk tangan dari tekstil; hiasan [kain]; kain; kain cetak; kain dinding; kain kafan; kain katun; kain
nilon; kain piyama; kain rajutan; kain rami; kain rayon; kain sarung; kain sarung batik; kain satin; kain serat campuran; kain
sutera; kain sutra pintal; kain tirai; kain untuk bordir; kain*; lapisan [tekstil]; lapisan tekstil untuk pakaian; sarung bantal; sarung
guling; satin; selimut [tempat tidur]; selimut piknik; selimut sutra; selimut tempat tidur; seprei; serbet meja dari tekstil; sprei;
sutra [kain]; syal [kain]; taplak meja dari tekstil; tekstil rumah tangga; tekstil untuk dekorasi interior===
===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; 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; 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,
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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, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt,
pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong,
kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama,
baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan,
kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat
pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet
suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi,
sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala
dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; 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; SARUNG PELEKAT; 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; 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
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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 santai; baju setelan; baju tenun;
baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan;
baju zoot; 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; 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]; 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
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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; 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 musim dingin [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 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;
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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; 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
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sepeda motor; sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selempang; selempang untuk
dipakai; selendang [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; 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]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 21:49:35
540   EtiketDID2022017195

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. HOS Cokrominoto no 43 , Menteng, , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta

Amrit Chandarban Lakhiani
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muchamad Arif Rochman, S.S., S.H.
Komp. The Address@Cibubur, Cluster Platinum, Blok BB. No 35, Leuwinanggung,
Tapos, Depok

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LET'S GROW THESE SEEDS, TOGETHER.
Merek Kata

566 Arti Bahasa : AYO TUMBUHKAN BENIH INI, BERSAMA.
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
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;

benih benih untuk keperluan botani; benih untuk disemai; benih untuk ditanam; benih untuk hidroponik; benih untuk keperluan
hortikultura; benih yang belum diolah; benih yang belum diolah untuk keperluan pertanian; benih-benih; bibit; bibit dan bahan
tanaman; bibit tanaman; buah dan sayuran segar; buah dan sayuran segar organik; buah segar; buah segar dan belum diolah;
buah segar organik; buah-buahan dan sayuran segar, bumbu segar; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-
kacangan dan biji-bijian; herbal segar organik; jamur (bibit) untuk keperluan pertanian; jamur segar yang bisa dimakan; jamur
yang dapat dimakan, segar; jamur, segar; sayuran segar organik; spora jamur untuk keperluan pertanian; truffle [jamur], segar;
umbi, bibit dan benih untuk ditanam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 21:51:53
540   EtiketDID2022017196

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma Indocement Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman Kav 70-71, Jakarta Selatan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Anugerah Kreasi Gemilang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Legends of Chronos
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, ungu, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===File gambar/imej yang dapat diunduh yang berisi karya seni, teks/pesan, audio, video, permainan dan tautan Web

Internet yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan budaya; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan
permainan untuk dimainkan ; Perangkat lunak video dan permainan komputer; Program permainan komputer multimedia
interaktif yang dapat diunduh; Program permainan komputer untuk mensimulasikan perdagangan sekuritas keuangan
(perangkat lunak); Program permainan online; Program permainan video dan komputer; Video game; aplikasi untuk ponsel,
komputer tablet, dan ponsel pintar dalam bentuk permainan video yang dapat diunduh; game komputer yang dapat diunduh;
komputer, video dan disk game elektronik interaktif; perangkat lunak game komputer; perangkat lunak komputer untuk
permainan video dan audio; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan
elektronik untuk ponsel; perangkat lunak permainan gawai gerak; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui
jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer virtual reality; perangkat lunak
permainan komputer, direkam; perangkat lunak permainan video; perangkat lunak permainan video komputer; perangkat lunak
permainan virtual reality; perangkat lunak permainan yang direkam untuk telepon seluler; perangkat lunak untuk game
elektronik; perangkat lunak untuk memutar video, komputer dan permainan online; perangkat video game; permainan
audiovisual pada platform perangkat keras komputer; permainan elektronik yang dapat diunduh; permainan gawai gerak yang
dapat diunduh; permainan internet (dapat diunduh); permainan komputer; permainan video komputer; permainan video yang
dapat diunduh; platform game (permainan); program game interaktif, komputer, video dan elektronik yang dapat diunduh;
program game komputer yang direkam; program komputer untuk video dan permainan komputer; program komputer yang
dapat diunduh untuk permainan video dan komputer; program permainan elektronik; program permainan elektronik yang dapat
diunduh; program permainan komputer; program permainan komputer dapat diunduh melalui Internet; program permainan
komputer dengan multipemain; program permainan komputer interaktif; program permainan komputer multimedia interaktif;
program permainan komputer yang dapat diunduh; program permainan komputer yang dapat diunduh.; program permainan
video; program permainan video konsumen; program permainan yang dapat diunduh untuk telepon genggam; program video
game interaktif; publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku, majalah, koran, majalah, dan buletin yang menampilkan
permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik===
===Desain dan pengembangan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal, komputer dan video games; Desain
karakter game; Desain karakter game online; Desain perangkat lunak untuk orang lain untuk meningkatkan keahlian pengguna
permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk telepon pintar; Desain permainan (game); Jasa layanan aplikasi
perangkat lunak yang menampilkan permainan komputer; Jasa situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan
pengguna menemukan pemain game lain dan bermain game melalui jaringan komunikasi; 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 teknis untuk mengunduh
permainan video; Pengembangan perangkat lunak untuk permainan (game); Penyedia layanan aplikasi (asp) berupa
perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (api) untuk streaming, penyimpanan, dan berbagi permainan video, konten,
data dan informasi, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
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spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
Penyediaan pengunaan sementara atas perangkat lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh online untuk mengakses
streaming file audio dan video, permainan, jaringan sosial, file teks, dan file multimedia, 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 situs web dan layanan berbasis web untuk
manajemen online perangkat lunak permainan komputer pribadi; Perangkat lunak sebagai layanan, yaitu, perangkat lunak
untuk peningkatan permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk mengunduh dan membeli permainan
komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk mengunduh dan membeli konten yang dapat diunduh untuk permainan
komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk mengunduh dan membeli poin dalam permainan dan mata uang untuk
permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk menyediakan marketplace online; Perangkat lunak sebagai
suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk mengakses, menjelajahi, dan mencari database online, audio,
video dan konten multimedia, dan aplikasi perangkat lunak, pasar aplikasi perangkat lunak,
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; Perangkat lunak
sebagai suatu layanan, yaitu perangkat lunak untuk merekam waktu permainan komputer dan permainan video, perangkat
lunak untuk menampilkan data dan skor dalam permainan, perangkat lunak untuk merekam permainan komputer dan footage
permainan video, perangkat lunak untuk mengambil screenshot dari permainan komputer dan permainan video, perangkat
lunak untuk permainan komputer dan peningkat permainan video; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat
lunak permainan (game) komputer; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak permainan video (video
game); desain dan pengembangan perangkat lunak permainan komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak
permainan komputer dan perangkat lunak realitas virtual; desain dan pengembangan perangkat lunak video game; desain
perangkat lunak permainan komputer; desain perangkat lunak video game; duplikasi perangkat lunak game komputer; jasa
layanan aplikasi perangkat lunak untuk bermain game; jasa layanan program permainan komputer yang dapat diunduh;
layanan pemrograman komputer untuk membuat video dan permainan (games) realitas virtual/maya (virtual reality); layanan
pengembangan permainan (game) multimedia elektronik dan interaktif; layanan pengembangan video game; layanan untuk
game platform; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengembangkan game
komputer; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengembangkan permainan
video; merancang dan mengembangkan perangkat lunak permainan (game) komputer dan perangkat lunak permainan video
(video game) untuk digunakan dengan komputer, sistem program permainan video dan jaringan komputer; pemeliharaan
perangkat lunak permainan (game) komputer; pemrograman game komputer; pemrograman perangkat lunak permainan
komputer; pemrograman perangkat lunak video game; pemrograman video game; pengembangan perangkat keras komputer
untuk permainan komputer; pengembangan perangkat keras untuk digunakan sehubungan dengan permainan (games)
multimedia elektronik dan interaktif; pengembangan perangkat lunak permainan komputer; pengembangan perangkat lunak
video game; pengembangan program komputer dan perangkat lunak permainan komputer; penyediaan program komputer
yang tidak dapat diunduh online berupa in-game mata uang virtual untuk digunakan dalam web online dan permainan video
bergerak (mobile); penyediaan program komputer yang tidak dapat diunduh online berupa token dan mata uang untuk
digunakan dalam web online dan permainan video bergerak (mobile); penyewaan perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan game komputer; penyewaan perangkat lunak komputer untuk mengembangkan permainan video;
penyewaan program permainan komputer; studi proyek teknis, yaitu, melakukan studi teknis dalam bidang desain perangkat
lunak permainan komputer dan impelentasinya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 22:06:39
540   EtiketDID2022017197

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Surya  2  Blk C. 3/17 RT.006 RW 015, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

MUTIARA FATRIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rulita Windawati Mongan S.Kom
PT. KARYA PATEN INDONESIA  Centennial Tower, 29 Floor Unit D-F,   Jl. Jend.
Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan 12930,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ESKIM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk untuk es krim; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu,

makanan penutup es krim; Gula-gula beku yang mengandung es krim; Produk-produk es krim  berbahan dasar kacang
kedelai; Saus untuk es krim; Sediaan aromatik untuk es krim; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim];
bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengikat untuk es krim; bubuk untuk membuat es krim; campuran es
krim; es krim; es krim berbahan dasar yogurt, es krim sebagai unsur utama; es krim buah; es krim dan produk es krim; es krim
dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim gateaux; es krim mochi; es krim soft-serve
(hidangan penutup); es krim sundae; es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim utamanya terdiri dari yoghurt; es krim, sorbet
dan es lainnya yang dapat dimakan; kue es krim; makanan penutup es krim; minuman dari campuran espresso, es krim dan
brownies; pengganti es krim; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; produk es krim; sandwich es krim;
saus untuk es krim; taburan praline untuk digunakan pada es krim; wafer es krim; zat pengikat berbasis pati untuk es krim===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 22:21:22
540   EtiketDID2022017198

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. HOS Cokrominoto no 43 , Menteng, , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta

Amrit Chandarban Lakhiani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muchamad Arif Rochman, S.S., S.H.
Komp. The Address@Cibubur, Cluster Platinum, Blok BB. No 35, Leuwinanggung,
Tapos, Depok

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IT'S OUR NATURE TO NURTURE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : ADALAH KODRAT KAMI UNTUK MERAWAT
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
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;

benih benih untuk keperluan botani; benih untuk disemai; benih untuk ditanam; benih untuk hidroponik; benih untuk keperluan
hortikultura; benih yang belum diolah; benih yang belum diolah untuk keperluan pertanian; benih-benih; bibit; bibit dan bahan
tanaman; bibit tanaman; buah dan sayuran segar; buah dan sayuran segar organik; buah segar; buah segar dan belum diolah;
buah segar organik; buah-buahan dan sayuran segar, bumbu segar; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-
kacangan dan biji-bijian; herbal segar organik; jamur (bibit) untuk keperluan pertanian; jamur segar yang bisa dimakan; jamur
yang dapat dimakan, segar; jamur, segar; sayuran segar organik; spora jamur untuk keperluan pertanian; truffle [jamur], segar;
umbi, bibit dan benih untuk ditanam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 22:38:31
540   EtiketDID2022017199

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 19 Prospect Hill Road, Camberwell, VIC, 3124, Australia
The Australian Council for Educational Research Limited

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 :

: ACER Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ACER = kependekan dari AUSTRALIAN COUNCIL FOR EDUCATIONAL RESEARCH = bagian dari
nama pemohon

591 Uraian Warna : Ungu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===perangkat lunak komputer yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan pendidikan, penelitian pendidikan dan tes

psikologis; publikasi elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 22:52:39
540   EtiketDID2022017200

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. HOS Cokrominoto no 43 , Menteng, , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta

Amrit Chandarban Lakhiani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muchamad Arif Rochman, S.S., S.H.
Komp. The Address@Cibubur, Cluster Platinum, Blok BB. No 35, Leuwinanggung,
Tapos, Depok

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THIS WAS NURTURED AND HARVESTED BY  OUR CERTIFIED FARMER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : DIRAWAT DAN DIPANEN OLEH PETANI BERSERTIFIKAT KAMI
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
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;

benih benih untuk keperluan botani; benih untuk disemai; benih untuk ditanam; benih untuk hidroponik; benih untuk keperluan
hortikultura; benih yang belum diolah; benih yang belum diolah untuk keperluan pertanian; benih-benih; bibit; bibit dan bahan
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tanaman; bibit tanaman; buah dan sayuran segar; buah dan sayuran segar organik; buah segar; buah segar dan belum diolah;
buah segar organik; buah-buahan dan sayuran segar, bumbu segar; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-
kacangan dan biji-bijian; herbal segar organik; jamur (bibit) untuk keperluan pertanian; jamur segar yang bisa dimakan; jamur
yang dapat dimakan, segar; jamur, segar; sayuran segar organik; spora jamur untuk keperluan pertanian; truffle [jamur], segar;
umbi, bibit dan benih untuk ditanam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 23:01:28
540   EtiketDID2022017201

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Yos Sudarso No.71 Lubuk Linggau, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan,
31621

David

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KYDE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Gabungan nama dari Kyra dan Destan = KYDE
591 Uraian Warna : Oranye dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Coil CDI; Suku cadang pengganti untuk gergaji rantai, yaitu rantai gergaji, batang pemandu dan sproket penggerak; busi

untuk mesin; karburator; mesin Potong Rumput; mesin gergaji kayu; piston [bagian dari mesin atau mesin]; poros engkol;
silinder untuk mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 23:10:48
540   EtiketDID2022017202

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. HOS Cokrominoto no 43 , Menteng, , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta

Amrit Chandarban Lakhiani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muchamad Arif Rochman, S.S., S.H.
Komp. The Address@Cibubur, Cluster Platinum, Blok BB. No 35, Leuwinanggung,
Tapos, Depok

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IT'S OUR NATURE TO NURTURE  & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : IT'S OUR NATURE TO NURTURE: ADALAH KODRAT KAMI UNTUK MERAWAT
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
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;

benih benih untuk keperluan botani; benih untuk disemai; benih untuk ditanam; benih untuk hidroponik; benih untuk keperluan
hortikultura; benih yang belum diolah; benih yang belum diolah untuk keperluan pertanian; benih-benih; bibit; bibit dan bahan
tanaman; bibit tanaman; buah dan sayuran segar; buah dan sayuran segar organik; buah segar; buah segar dan belum diolah;
buah segar organik; buah-buahan dan sayuran segar, bumbu segar; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-
kacangan dan biji-bijian; herbal segar organik; jamur (bibit) untuk keperluan pertanian; jamur segar yang bisa dimakan; jamur
yang dapat dimakan, segar; jamur, segar; sayuran segar organik; spora jamur untuk keperluan pertanian; truffle [jamur], segar;
umbi, bibit dan benih untuk ditanam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 23:18:27
540   EtiketDID2022017203

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Gerduren Rt 3 Rw 5 Kec Purwojati Kab Banyumas, Kabupaten Banyumas,
Jawa Tengah, 53175

Awaludin Nur Rofiq

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tetulung Herbal
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua
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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; 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; 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 dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit
dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim 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); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); 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 seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan 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 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
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pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari;
kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung
obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis,
mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik
yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir,
maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim 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
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 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, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan
kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi
pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; 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; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk
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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 berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh
plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah
untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik;
sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu
pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles,
masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan 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 untuk simulasi warna darah
pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada
kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk
kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan
untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, 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 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

07/03/2022 23:19:55
540   EtiketDID2022017204

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Balet Blok N No. 23, RT.001 RW.008 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa
Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

Simin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AORYL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Atasan sebagai pakaian; Baju Hangat untuk anak-anak; Bandana anak-anak; Bra yoga; Celana ketat tipis untuk wanita;

Celana ketat yoga; Celana olahraga; Daster anak-anak; Gaun malam; Hijab olahraga; Jaket anak-anak; Jaket-jaket; Jas anak-
anak; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaos anak-anak; Legging yoga; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian bawahan,
celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian
renang; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian olahraga; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian wanita; Pakaian, yaitu,
pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam,
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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;
Rompi anak-anak; Tudung kepala wanita (pakaian); alas kaki; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk wanita; atasan atletik
wanita dengan bra bawaan; atasan untuk anak-anak; atasan untuk wanita; atasan yoga; baju olahraga; baju untuk anak-anak;
bandana [syal]; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk wanita; bra menyusui; bra olahraga; bra perekat; bra tanpa strap;
celana; celana anak; celana dalam; celana dalam wanita; celana golf; celana jeans untuk anak; celana panjang untuk anak-
anak; celana panjang untuk wanita; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk wanita; celana untuk anak-anak;
dasi; gaun seremonial untuk wanita; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk wanita; ikat pinggang [pakaian]; jaket olahraga;
jaket untuk pengendara sepeda motor; jilbab; jumper yoga; kaos oblong anak-anak; kaos oblong wanita; kaus kaki; kaus kaki
anak-anak; kaus kaki olahraga; kaus kaki wanita; kaus olahraga; kemeja golf; kemeja untuk wanita; kutang wanita; mantel
untuk wanita; pakaian; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian dalam; pakaian
dalam anak-anak; pakaian dalam wanita; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian luar
untuk anak-anak; pakaian luar untuk wanita; pakaian malam; pakaian olahraga; pakaian pengendara sepeda; pakaian renang
untuk anak-anak; pakaian renang untuk wanita; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk
anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai
pakaian dalam; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); piyama untuk anak-anak; piyama untuk wanita; sandal untuk
anak-anak; sandal untuk wanita; sarung tangan; sepatu; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk wanita; sepatu golf;
sepatu kulit untuk wanita; sepatu olahraga; sepatu pantofel wanita; sepatu pengantin wanita; sepatu untuk anak-anak; sepatu
wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; seragam olahraga; stoking dan
celana ketat tipis wanita; syal; syal pashmina; tali bra [bagian dari pakaian]; tas khusus diadaptasi untuk sepatu golf; topi; topi
golf; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 23:24:14
540   EtiketDID2022017205

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Thamrin no. 75 LI, Sei Rengas II, Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara
Vonny Sriratu Wyllie

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Prayudi Setiadharma S.H., M.IPL.,
Jalan Pintu Air Raya No. 36H  Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOPIROTEE + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Hitam, Merah, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Campuran untuk roti; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Roti asin; Roti pastry; Roti tawar; Roti, sandwich, biskuit;

adonan roti; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; chapati [roti tidak beragi]; produk-produk roti untuk makanan; roti [roti
tidak beragi]; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti gulung; roti kukus; roti multigrain; roti
naan; roti oriental; roti pita; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/03/2022 23:46:28
540   EtiketJID2022017207

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tanjung Hulu 2 No. 58, Perum Gresik Kota Baru, Kabupaten Gresik, Jawa Timur,
61151

Anik Susanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Clarissa Store
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Toko Clarissa
591 Uraian Warna : Ungu dan Pink
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko pakaian eceran; 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

Halaman 267 dari 374



kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir,
ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan
make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali
benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat
kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas,
tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Toko Pakaian Jadi / konpeksi;
Toko pakaian ritel; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual pakaian; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam,
kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; 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 disediakan oleh toko pakaian; layanan
ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan
pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 00:08:18
540   EtiketDID2022017208

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gemuruh RT.002 RW.001, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah
Ajeng Destian Suparwi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DestSkin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, hijau muda, Orange, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel jerawat (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;

Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik dan perawatan kulit; 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 tabir surya kosmetik; Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan
(kosmetik); Spray wajah (kosmetik); colognes, parfum dan kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan
kulit; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; 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; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 01:42:18
540   EtiketDID2022017209

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JEMBATAN GAMBANG DUA NO.5G, RT 019 RW 001, KEL. PEJAGALAN, KEC.
PENJARINGAN, JAKARTA UTARA 14450, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14450

WISANTO TIANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D I D
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===BATERAI JAM TANGAN; Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Baterai; Baterai dan sel baterai; Baterai laut; Baterai listrik

untuk peralatan pernapasan; Baterai listrik untuk peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan
terintegrasi; Baterai lithium polimer (Li-Po); Baterai penyimpanan timbal-asam untuk kendaraan listrik; Baterai ponsel (baterai
isi ulang); Baterai tambahan untuk smartphone; Baterai untuk alat berat; Baterai untuk alat elektronik; Baterai untuk alat
penguap; Baterai untuk drone; Baterai untuk kendaraan udara; Baterai untuk pakaian yang dipanaskan dengan listrik; Baterai
untuk penyedot debu; Baterai untuk peralatan konstruksi; Baterai untuk peralatan olahraga; Baterai untuk peralatan
pernapasan; Baterai untuk peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan terintegrasi; Baterai untuk
rompi yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sarung tangan yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk senter;
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Baterai untuk sepatu bot yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sepeda listrik; Baterai untuk telepon genggam; Baterai
untuk telepon tanpa kabel; Baterai untuk traktor beroda; Baterai untuk truk; Baterai, listrik, untuk kendaraan; Baterai, listrik,
untuk telepon seluler, telepon pintar dan tablet komputer; Catu daya yang portable (baterai isi ulang); Inverter yang digunakan
pada pembangkit tenaga surya; KISI KISI AKI (ACCU); Kemasan baterai ukuran besar; Komponen dan kelengkapan listrik
untuk kendaraan darat, mesin, dan peralatan, yaitu, amplifier untuk komunikasi nirkabel, antena, dan baterai; PENGUKUR
ASAM UNTUK BATERAI; Pengisi baterai portabel; Pengisi baterai portabel untuk ponsel; Pengisi baterai yang portabel untuk
baterai-baterai telepon bergerak dan baterai-baterai kamera digital; Pengisi daya baterai  untuk telepon genggam; 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 telepon seluler untuk digunakan di kendaraan; Peralatan pengisi
daya baterai; Peralatan penyimpan energi yang terdiri dari baterai-baterai; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada
perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang terhubung dengan
jaringan, yaitu perangkat lunak untuk menganalisa dan optimisasi proses booting, browser web, proses aplikasi, perlilaku
pelayanan, performa alat, baterai dan kapasitas penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak jauh, dan
penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko
keamanan dan kerahasiaan pribadi; Sekering untuk baterai kendraan; Sirkuit manajemen baterai; Sistem baterai yang dapat
diperbarui untuk menyediakan daya cadangan; Stasiun cadangan darurat untuk pengisian baterai; Stasiun dok dan adaptor,
yaitu, stasiun dock elektronik dan adaptor listrik untuk mengisi daya perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan
perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar, komputer, mouse dan keyboard; Suplai daya listrik, bergerak
(Baterai yang dapat diisi ulang); Tempat penyimpanan baterai; USB port pengisi baterai; acidimeter untuk baterai; aki mobil;
aki motor; akumulator [baterai]; alat pengisi baterai ponsel yang dapat dibawa; alat pengisi daya baterai untuk kamera/kamera
digital; baterai; baterai anoda; baterai dan alat pengisi daya baterai; baterai dan pengisi daya untuk rokok elektronik; baterai
eksternal portabel; baterai elektrik; baterai galvanik; baterai isi ulang bertenaga surya; baterai isi ulang untuk menyalakan
kendaraan listrik; baterai isi ulang yang memberi daya pada kendaraan listrik; baterai kamera; baterai kering; baterai laptop;
baterai listrik; baterai listrik isi ulang; baterai listrik untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai lithium; baterai lithium-ion;
baterai matahari; baterai nikel-kadmium; baterai pengapian; baterai penyimpanan listrik; baterai penyimpanan listrik untuk
penggunaan rumah tangga; baterai penyimpanan nikel-kadmium; baterai sekunder lithium; baterai surya; baterai surya untuk
kegunaan industri; baterai telepon genggam; baterai tensi tinggi; baterai untuk alat bantu dengar; baterai untuk cerutu
elektronik; baterai untuk kamera digital dan kamera perekam; baterai untuk kamera/kamera digital; baterai untuk kendaraan;
baterai untuk penerangan; baterai untuk peralatan komunikasi audio dan video; baterai untuk perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; baterai untuk pocketlamps; baterai untuk ponsel; baterai untuk rokok elektronik;
baterai untuk telepon genggam; baterai yang dapat diisi ulang; baterai, listrik; daya ponsel (baterai isi ulang); detektor status
tingkat baterai; kabel baterai; kabel jumper accu; kabel starter baterai; kemasan baterai; kemasan baterai eksternal yang dapat
diisi ulang untuk digunakan dengan perangkat elektronik seluler; komutator (Alat Pengisi Accu); kotak baterai; kotak untuk
baterai; lempeng baterai; mesin deposisi untuk pembuatan baterai surya; panel surya untuk produksi listrik; pelat/piringan
baterai; pemisah baterai; pemula melompat baterai; pengendali inverter digunakan dalam pembangkit listrik tenaga surya;
pengisi baterai; pengisi daya baterai; pengisi daya baterai bertenaga surya; 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 pipet elektronik; pengisi daya baterai untuk ponsel; pengisi
daya baterai untuk rokok elektronik; pengisi daya baterai untuk telepon genggam; pengisi daya baterai untuk telepon yang
dapat dibawa, komputer tablet dan komputer yang dapat dibawa; pengisi daya kompensasi baterai; pengisi daya untuk baterai
listrik; penguji baterai; penutup baterai; peralatan untuk membentuk membran baterai surya; peralatan untuk pembuatan
membran baterai surya; peralatan untuk pengolahan panas membran baterai surya; perangkat baterai listrik yang dapat diisi
ulang, yaitu, baterai yang dapat diisi ulang dan catu daya portabel; perangkat pengisian baterai elektronik dalam bentuk
bantalan pengisian nirkabel untuk digunakan dengan ponsel, tablet, dan perangkat seluler; perangkat pengisian baterai untuk
kendaraan bermotor; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan listrik; power bank [baterai yang bisa diisi ulang); sel dan
baterai listrik; sel surya; sel surya dan panel pembangkit listrik; sel surya silikon kristal; sensor pelacakan surya otomatis;
sistem pembangkit listrik fotovoltaik surya dengan menggunakan pelacak surya; stasiun dok dan adaptor untuk mengisi daya
perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar, komputer,
mouse, dan keyboard; terminal baterai; unit daya [baterai]; wafer untuk sel surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 04:15:36
540   EtiketJID2022017210

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dasa Raya No. 49 RT/RW 07/01, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12140

Bagus K D Purwandharu

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TRAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan studio

musik dan rekaman musik; Layanan tahap akhir dalam suatu rekaman musik; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan
yang ditampilkan di webcast; Penyediaan musik digital melalui perangkat bergerak; Sambrah (Pertunjukan Musik); distribusi
musik; grup band musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik;
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hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; jasa pelatihan di bidang musik,
hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik;
jasa produksi musik; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; jasa-jasa pertunjukan musik; komposisi dan
produksi musik untuk video dan film; komposisi musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; layanan hiburan film,
musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan yang
disediakan oleh grup musik; layanan komposisi musik; layanan penerbitan musik; layanan produksi video musik; layanan
rekaman musik; layanan studio rekaman musik; memberikan informasi di bidang musik; memberikan ulasan musik, artis
musik, dan video musik secara online; mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan konser
musik; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; menyediakan fasilitas untuk
musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan musik; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live;
menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam
bentuk rekaman musik; menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; menyediakan musik yang direkam sebelumnya,
informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel tentang musik melalui jaringan komputer global; organisasi konser
musik; organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi pertunjukan musik live; pencampuran dan penguasaan musik
untuk video dan film; penerbitan musik secara multimedia; pengaturan acara musik; pengaturan dan penyelenggaraan
pertunjukan musik; pengaturan pertunjukan musik live; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik; penyediaan musik
online, tidak dapat diunduh; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; penyelenggaraan acara musik; penyewaan alat
musik; pertunjukan musik; pertunjukan musik langsung; presentasi konser musik; presentasi pertunjukan langsung oleh band-
band musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup musik; produksi dan penerbitan musik; produksi konser musik;
produksi musik; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara, musik dan video; publikasi komposisi musik; teater, musik,
televisi, radio dan layanan hiburan film===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 06:58:46
540   EtiketJID2022017211

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Karang Tengah RT/RW: 005/002, Kelurahan Darawolong, Kecamatan
Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41373, Kabupaten Karawang, Jawa
Barat, 41373

Novia Permana Sari

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 :

: Klinik Permata Dokter Novia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-Abu, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik kecantikan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan pribadi (rambut, kecantikan, kosmetik); jasa

perawatan pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa yang berkaitan dengan
perawatan kecantikan; layanan konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan tata rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 06:59:57
540   EtiketJID2022017212

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pintu Satu Senayan, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno,
RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, 10270, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270

Komite Olahraga Nasional 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 :

: Komite Olahraga Nasional (KON)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hitam, 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.; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan promosi acara olahraga;
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;
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Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan dan acara terkait dengan kebugaran
fisik; 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 pengadaan tiket untuk
acara-acara hiburan dan olahraga; 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 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; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga,
pendidikan dan acara budaya; 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 yang
disediakan di acara olahraga; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga motor; Layanan
hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan manajemen acara [organisasi
pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi,
pameran, penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Menyediakan acara olahraga; Menyediakan fasilitas
untuk acara olahraga; Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan;
Penyediaan informasi online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga; 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; Penyelenggara acara olahraga; Perantara
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; Produksi acara olahraga; cacat untuk
acara olahraga; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon
dan hotline; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan kebudayaan; layanan reservasi dan pemesanan tiket
untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya; melakukan acara
hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; memberikan informasi
yang berkaitan dengan acara olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga dan acara olahraga; mengatur
acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film,
acara musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur
dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengorganisir dan
melakukan acara olahraga dan budaya; menyediakan layanan panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya;
menyedikan informasi, memberikan nasehat, berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya;
olahraga dan acara olahraga, teknologi, konser, acara budaya serta produksi teater hidup; organisasi acara dan kompetisi
olahraga; organisasi acara olahraga; organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola;
organisasi acara olahraga di bidang sepak bola Amerika; organisasi acara olahraga untuk tujuan amal; organisasi kompetisi
atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi
pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; pemesanan kursi untuk acara olahraga; pemesanan kursi untuk pertunjukan
dan acara olahraga; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara olahraga; pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga;
waktu acara olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 07:04:08
540   EtiketDID2022017213

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Kalangan RT/RW : 002/005 Kel/Desa : Candirejo Kec. Loceret, Kabupaten
Nganjuk, Jawa Timur, 64471

WIWIN SAPUTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WZ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu dalam bentuk kapsul; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair

dan kapsul obat herbal; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; jamu dalam bentuk
kapsul; kapsul pelangsing; kapsul untuk obat-obatan; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 07:07:56
540   EtiketDID2022017214

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Karang Tengah RT/RW: 005/002, Kelurahan Darawolong, Kecamatan
Purwasari,
Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41373, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41373

Novia Permana Sari
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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 :

: Klinik Permata Dokter Novia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-Abu, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis,

yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel,
pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel
tahan lama untuk keperluan kosmetik; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk
dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring,
pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar
dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma
wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik perawatan kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen
integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik;
minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; produk perawatan kulit yang tidak mengandung
obat; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan kulit anti penuaan;
susu almond untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 08:04:38
540   EtiketJID2022017215

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Gelatik 3/13, Harapan Kita, RT 004 RW 023, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Jawa Barat

Dewi Tri Kusumah Handayani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TURTALE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita

dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program televisi
dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan
hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk komputer dan
alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan informasi melalui jaringan komunikasi dan
komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang menyajikan kartun animasi dan/atau
petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan
alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang
dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa
penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa
hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi
langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu,
pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan karakter-
karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan elektronik yang
dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online; penyediaan situs
web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan
video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu
pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Pendidikan,
pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan,
fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan
museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data
komputer atau melalui Internet; penerbitan buku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 08:22:47
540   EtiketJ132022017216

730 Nama Pemohon : DUWI WAHYUNI
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Alamat Pemohon : JL. GOTONG ROYONG, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: B'Dermabeauty.clinic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah muda, emas
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 08:38:40
540   EtiketDID2022017217

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, United States of America
Pfizer 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 :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, abu-abu dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===sediaan farmasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 08:41:20
540   EtiketDID2022017218

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gelong Baru Selatan V/26 RT/RW : 009/001, Kelurahan Tomang, Kecamatan
Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11440, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11440

Kevin Chaniago

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 :

: Allpacka
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Cream dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===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.; Mika plastik untuk membungkus makanan; Tas, amplop, kertas, dan kantong polietilen untuk
pembungkus (sediaan pembungkus); bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
bahan-bahan plastik untuk pembungkus; bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; bungkus gelembung
plastik untuk pembungkus atau pengemasan; bungkus kado plastik; film plastik pembungkus makanan untuk keperluan
industri; film plastik pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; film plastik perekat untuk pembungkus; film
plastik susut untuk pembungkus; film plastik untuk pembungkus makanan; kantong plastik untuk pembungkus; lembaran
plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; lembaran
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selulosa reklamasi untuk pembungkus [kertas plastik]; lembaran tipis plastik untuk pengemasan dan pembungkus;
pembungkus plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 09:50:35
540   EtiketDID2022017235

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tirtojoyo 10 RT. 003 RW. 007 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru , Kota Malang,
Jawa Timur, 65144

DESSY PRIANA SARI

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 :

: AFIYAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih, kuning, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing; hasil produksi susu kambing; keju susu kambing; serbuk

susu kambing; susu kambing; susu kambing bubuk; yoghurt terbuat dari susu kambing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 09:52:50
540   EtiketDID2022017236

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 26th Floor, Gaoxin Community United Headquarters Building, No.63,
Gaoxin South 10th Road, Binhai Community, Yuehai Street, Nanshan
District, Shenzhen

Shenzhen Accompany Technology Co., Ltd.         

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 :

: AMIRO + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===cermin; cermin genggam [cermin toilet]; cincin split, bukan dari logam, untuk kunci; guling; kaca perak [cermin]; keyboard

untuk menggantung kunci; kipas untuk penggunaan pribadi, non-listrik; ponsel [dekorasi]; ubin cermin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 09:54:11
540   EtiketJID2022017237

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 26th Floor, Gaoxin Community United Headquarters Building, No.63,
Gaoxin South 10th Road, Binhai Community, Yuehai Street, Nanshan
District, Shenzhen

Shenzhen Accompany Technology Co., Ltd.         

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 :

: AMIRO + 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 : ===Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; demonstrasi barang; iklan;

iklan online pada jaringan komputer; layanan iklan dan publisitas; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk
tujuan komersial, promosi atau periklanan; menyusun indeks informasi untuk tujuan komersial atau iklan; penyediaan pasar
daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; promosi
penjualan untuk pihak lain===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 09:54:40
540   EtiketDID2022017238

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Telkom Landmark Tower, Menara 1, Lantai 1 – 23,
JL. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
, DKI Jakarta

PT Telekomunikasi Selular (PT TELKOMSEL)

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 :

: SINERGI UNTUK NEGERI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak telekomunikasi yang dapat diunduh untuk penyediaan komunikasi video dan audio, kolaborasi,

menggunakan dokumen secara bersama-sama, telekonferensi, streaming acara dan konten, webinar, dan konferensi video,
audio dan web; Perangkat lunak untuk komunitas virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan
pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau diamankan.; application programming interface (API) untuk digunakan
dalam mengembangkan platform AI (kecerdasan buatan), yaitu, bot (bots), agen virtual dan asisten virtual; layanan webcast,
webinar, studi kasus, file audio, dan video yang dapat diunduh di bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data
untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menghubungkan,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi, mengoptimalkan,
mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses dan mengatasi masalah protokol manajemen router, infrastruktur
jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; perangkat lunak realitas virtual; perangkat lunak untuk komunitas virtual
bagi pengguna untuk mengatur grup dan acara, berpartisipasi dalam diskusi, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan
komunitas.; piranti lunak infrastruktur terdefinisi piranti lunak, yaitu piranti lunak untuk virtualisasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 09:56:22
540   EtiketDID2022017239

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Boan RT. 007 RW. 001, Desa Kebomlati, Kec. Plumpang Kab. Tuban,
Kabupaten Tuban, Jawa Timur, 62382

ANDIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:  MAX treat     (beserta lukisan logo merk nya)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold, hitam
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; 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; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik);
Parfum, eau de toilette; 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 mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat;
Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol,
sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk
bibir; Serum rambut; body scrub untuk keperluan kosmetik; eau de parfum; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; kosmetik
untuk anak-anak; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pencuci
vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pomade rambut; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel;
sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan perawatan kulit yaitu
pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles,
masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; serum penataan rambut; serum perawatan rambut;
toner kulit; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wax rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:24:38
540   EtiketDID2022017250

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: FLAT/RM 32,11/F, LEE KA INDUSTRIAL BUILDING, 8 NG FONG STREET, SAN
PO KONG, KOWLOON

ROCKEY JOY LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Curelax
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34, 35, 5, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; alat penguap oral untuk perokok; cerutu elektronik; larutan nikotin

cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam rokok elektronik; pipa
merokok elektronik; rokok elektronik; rokok yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; tempat
rokok elektronik===
===Akuntansi; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa
orang lain; iklan; konsultasi manajemen personalia; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan
persediaan medis; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; penyediaan
pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan peralatan kantor di fasilitas kerja bersama; promosi
penjualan untuk pihak lain===
===Obat pencuci darah; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk keperluan manusia; patch nikotin untuk digunakan
sebagai alat bantu untuk berhenti merokok; penyeka yang diresapi dengan desinfektan; permen karet nikotin untuk digunakan
sebagai bantuan untuk berhenti merokok; pestisida; rokok bebas tembakau untuk keperluan medis; sediaan-sediaan
kedokteran hewan; suplemen nutrisi===
===Sediaan aromatik untuk makanan; Teh dan teh herbal; bumbu; es krim; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik
dan minyak esensial; gula; kopi; makanan ringan berbahan dasar beras; minuman berbahan dasar teh; nasi instan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:24:43
540   EtiketDID2022017251

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LOSARI KIDUL, RT/RW : 001/001, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah
SURYA INDRAYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KUEH KRANJANG NY. ONG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH DAN EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue keranjang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:24:47
540   EtiketDID2022017252

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pulomas VIII/25 Rt.003/ 011
Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung
Jakarta Timur
, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

RIAHANA ARIESTYA , JERNITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yulius Susanto Cung S.H., M.H.,
Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAJA GOLF & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Biru, Pink, Kuning, Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian olahraga; atasan olahraga; rok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:26:37
540   EtiketDID2022017253

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kelud No. 15, Bambe - Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
PT. Jangkar Nusantara Megah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUSUSERDADU
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil laut seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster, kerang, teripang, oysters, rumput laut, scallop; Makanan yang

dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur
buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu,
minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; 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;
bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan,
dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; daging ayam; daging sapi; makanan ringan terutama terdiri dari daging,
ikan, unggas atau sayuran; masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan,
diawetkan; produk olahan hasil susu berbahan pengganti susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:27:46
540   EtiketDID2022017254

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pertahanan 1 No.7, Kel. Timbang Deli, Sumatera Utara., Kota Medan,
Sumatera Utara

PT. ASIA SAKTI WAHID FOODS MANUFACTURE

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 :

: HATARI PRETO PEANUT CREAM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, jingga, biru, merah, hitam, putih, krem.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biskuit (manis atau gurih); Biskuit renyah dengan Krim; Chocolate chip cookie; Kakao; Kue kering (pastri); Produk-produk

kakao ; Wafer (kue); biskuit; biskuit gula; gula; gula-gula; kopi; kue mentega; kukis (kue kering); produk cokelat; roti*; teh;
tepung; wafer; wafer gulung [cookies]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:28:27
540   EtiketDID2022017255

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kembang Elok Utama H-6/45 RT/RW. 002/006, Kel. Kembangan Selatan, Kec.
Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta

PAUL SLAMET dan LIEM SUGIONO SALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lukisan
Merek Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH DAN BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Karet gelang untuk industri; Lembar plastik pvc; Mika lembaran; PVC tape; Selang PVC; Selang spiral air; Selongsong

karet sintetis untuk pipa; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa fleksibel; asbes; bahan isolasi untuk pipa; cincin
kedap air untuk pipa ledeng; damar buatan (produk setengah jadi); gasket berbentuk spiral, bukan logam; getah perca; getah,
mentah; isolasi plester; karet mentah; karet sintetis; karet sintetis untuk digunakan dalam manufaktur; konektor pipa non-
logam; konektor, bukan dari logam, untuk pipa; kopling dan sambungan pipa non-logam; lembaran plastik, selain untuk
pembungkus; paking sambungan untuk pipa; penyekat sambungan pipa; perlengkapan non-logam untuk pipa; pipa fleksibel,
bukan dari logam; pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam; pita segel yang terbuat dari plastik; plastik diekstrusi
dalam bentuk tabung untuk digunakan dalam manufaktur; sambungan pipa dari karet; segel berikat; segel non-logam untuk
pipa; segel non-logam untuk saluran; segel untuk koneksi pipa; selang air; siku, bukan dari logam, untuk pipa; sumbat botol
karet; tali karet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:29:03
540   EtiketDID2022017256

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Wijayakusumah No.39B Guro II, RT.02/23, Kel. Karawang Wetan, Kec.Karawang
Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41371

NIA BUDIHARTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Little BEAM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Pancaran Cahaya Kecil
591 Uraian Warna : Hijau Tosca,Cokelat, Krem, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:29:14
540   EtiketDID2022017257

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Menganti Permai Blok D6 No 16 Hulaan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa
Timur, 61174

Rizki Pratama Wijaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SLIM SKIN
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi untuk

keperluan kesehatan; 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 yang digunakan sebagai suplemen diet; suplemen minuman kolagen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:30:57
540   EtiketJID2022017258

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO KEBAYORAN ARCADE III BLOK KA No. E1-18 JL. BOULEVARD BINTARO
JAYA SEKTOR 7 KOTA TANGERANG SELATAN BANTEN, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15229

PT. WADAH PENGEMBANGAN TENAGA KERJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : PEQERJA + LOGO
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; konsultasi sumber daya manusia; 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; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:34:04
540   EtiketJID2022017259

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JATINEGARA BARAT NO. 124, JAKARTA TIMUR 13320, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. CIRCLEKA INDONESIA UTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KORNER SIMPLY GREAT TASTE  +  LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===DEPARTMENT STORE; Jasa grosir; Jasa grosir online; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa penjualan barang secara

retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan
komputer dan situs web (website); Jasa toko; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; MINI MARKET; Menyediakan
pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-
jasa; PASAR SWALAYAN; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun
termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Promosi, periklanan dan pemasaran situs online;
administrasi bisnis; fungsi kantor; jasa grosir dan eceran; jasa manajemen penjualan di internet; jasa pembelanjaan melalui
internet; jasa penjualan secara online; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis;
jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan
penjualan yang dilakukan di Internet; layanan manajemen bisnis; layanan pelelangan online melalui Internet; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan
minuman; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; manajemen bisnis;
manajemen bisnis gerai ritel; 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; pelelangan online; toko grosir; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:35:59
540   EtiketDID2022017260

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: FLAT/RM 32,11/F, LEE KA INDUSTRIAL BUILDING,8 NG FONG STREET, SAN PO
KONG, KOWLOON

ROCKEY JOY LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Huruf kanji dibaca bencao genqi dama
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34, 35, 5, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; alat penguap oral untuk perokok; cerutu elektronik; larutan nikotin

cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam rokok elektronik; pipa
merokok elektronik; rokok elektronik; rokok yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; tempat
rokok elektronik===
===Akuntansi; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa
orang lain; iklan; konsultasi manajemen personalia; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan
persediaan medis; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; penyediaan
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pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan peralatan kantor di fasilitas kerja bersama; promosi
penjualan untuk pihak lain===
===Obat pencuci darah; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk keperluan manusia; patch nikotin untuk digunakan
sebagai alat bantu untuk berhenti merokok; penyeka yang diresapi dengan desinfektan; permen karet nikotin untuk digunakan
sebagai bantuan untuk berhenti merokok; pestisida; rokok bebas tembakau untuk keperluan medis; sediaan-sediaan
kedokteran hewan; suplemen nutrisi===
===Sediaan aromatik untuk makanan; Teh dan teh herbal; bumbu; es krim; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik
dan minyak esensial; gula; kopi; makanan ringan berbahan dasar beras; minuman berbahan dasar teh; nasi instan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:39:33
540   EtiketD102022017261

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Semolowaru Utara I/63, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
Johan Richard Nusaly

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MANUSELA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); cuka; gula aren; rempah-rempah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:41:42
540   EtiketJID2022017262

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Telkom Landmark Tower, Menara 1, Lantai 1 – 23,
JL. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
, DKI Jakarta

PT Telekomunikasi Selular (PT TELKOMSEL)

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 :

: SINERGI UNTUK NEGERI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyediakan akses komunitas virtual online melalui internet/ponsel (mobile); jasa telekomunikasi untuk telekonferensi,

konferensi audio, konferensi web, jasa kolaborasi video, konferensi video, webinar, dan jasa streaming; jasa telekomunikasi,
yaitu, transmisi elektronik dari konten dan data realitas virtual/maya; komunikasi melalui jaringan pribadi virtual [VPN];
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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:43:04
540   EtiketD102022017263

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bambe Dukuh Menanggal no 12A, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60234
Angga Ilham Isworo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IKIAF + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===mebel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:43:04
540   EtiketDID2022017263

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apart. Mediterania Marina TWR.D.23 AH No. 2A RT. 015 RW. 002, Kel. Ancol, Kec.
Pademangan, Jakarta Utara., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

HENDRA IRAWAN

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 :

: LIFE FOR TEA PASSIONATE OF HEALTHEA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Hidup untuk Teh, Penggemar Kesehatan
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 teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Minuman
barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar teh
dan teh herbal; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Ocha / teh jepang; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan
aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Teh Oolong; Teh Tarik; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh
olahan khas negara Thailand; campuran untuk membuat teh; es teh; 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 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 kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng;
minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; teh; teh abu-abu earl; teh buah; teh bubuk; teh chai; teh ginseng
merah; teh hijau; teh hijau nanah mint; teh jeruk nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh melati; teh
oolong [teh Cina]; teh peppermint; teh susu; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:43:05
540   EtiketD082022017264

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Top Regency Jl. Kopo Sayati Manglid No. 28 Rt07 Rw11 Margahayu
Selatan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

 PT. GLOBAL PATRANUSA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BMW BEST MASTER WARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mangkok; Poci; Rak Piring; Sendok saji dari plastik; Spatula; Termos air; alat penggiling, non-listrik; baskom [wadah];

garpu barbekyu; garpu memasak; gelas kaca; gelas plastik; kabaret [nampan]; kotak tisu; nampan makan; panci masak logam;
panci pai; pencapit makanan; penggiling, [peralatan dapur] yang dioperasikan dengan tangan; piring; rak handuk
[perlengkapan kamar mandi]; sendok kayu [peralatan dapur]; sendok saji; sendok saji sekali pakai; set mug; teko; tempat
sampah; termos nasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:43:07
540   EtiketD102022017265

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tengger Raya IV/4 RT 003 RW 002, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60199
Luthfi Athallah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : MR. BHRE + LOGO
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Nasi dalam kemasan; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar kakao; minuman

berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; minuman yang terbuat dari kopi; teh susu berbahan dasar teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:43:22
540   EtiketD102022017266

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ngagel Jaya Utara 99 RT 002 RW 001 , Kota Surabaya, Jawa Timur
Khorniawan Wibisono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapoer Ashedap + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Krem, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Kue berbahan dasar tepung; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam

Goreng Kuning; minuman kopi; sambal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:43:37
540   EtiketD102022017267

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menanggal Utara No 18 RT 007 RW 004 , Kota Surabaya, Jawa Timur, 60234
Dini Susanti,ST

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RASHOGEN + 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; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:47:16
540   EtiketJID2022017268

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PJKA, DUSUN JABAN, RT/RW : 006/034, KEL/DESA : TRIDADI, KECAMATAN :
SLEMAN, KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA, 55511., Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta

AVIANDI OKTA MAULANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Inspirasi Bisnis + Logo = Suatu Penamaan.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau, dan Ungu.
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan akses ke konten multimedia online; Jasa penyediaan konten hiburan multimedia; Jasa streaming konten

media digital untuk pihak lain; Jasa transmisi konten ponsel melalui smart phone; Jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan
berbagi (sharing) video, yaitu, transmisi elektronik file foto digital, konten video dan audio visual antara pengguna internet;
Streaming konten media digital di Internet; akses ke konten, situs web, dan portal; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi
elektronik dari konten dan data realitas virtual/maya; jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan data secara peer-to-peer, yaitu,
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transmisi elektronik file foto digital, grafik dan konten audio antara pengguna internet; komunikasi melalui berbagai fasilitas
media sosial online / daring dan non-online / non daring; layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke konten
video dan audio yang disediakan melalui layanan video-on-demand melalui Internet; memfasilitasi akses ke situs web pihak
ketiga atau konten pihak ketiga elektronik lainnya melalui masuk (login) universal; menyediakan akses ke database elektronik
dan online interaktif dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga, bahan/materi foto, video, audio, visual, dan
audio visual di bidang kepentingan umum/yang diminati umum; menyediakan akses ke konten multimedia secara online;
menyediakan ruang obrolan online untuk transmisi pesan, komentar, dan konten multimedia di antara pengguna; pengiriman
konten media melalui proses penyiaran (streaming) dari jaringan elektronik dan komunikasi; 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 konten multimedia melalui internet; penyediaan akses telekomunikasi ke konten
audio yang disediakan melalui Internet; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio; penyediaan akses
telekomunikasi ke konten video dan audio yang disediakan melalui layanan video-on-demand on-line; penyediaan akses
telekomunikasi ke konten video yang disediakan melalui Internet; penyediaan 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; penyiaran dan streaming audio-visual, multimedia, dan konten digital langsung dan
direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit dan jaringan komputer global, regional
dan lokal, dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik dan video musik; penyiaran dan streaming konten
media audio-
visual; penyiaran konten audiovisual dan multimedia melalui Internet; penyiaran konten audiovisual melalui Internet; penyiaran
konten multimedia melalui Internet; penyiaran konten video dan audio melalui Internet; penyiaran video melalui Internet;
penyiaran video melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; penyiaran, penyebaran, transmisi dan memprosesan
gambar, grafik, ilustrasi, suara, teks, audiovisual dan konten multimedia atau data lainnya melalui internet dan website,
terminal komputer, perangkat elektronik, DVD promosi, dan iklan bioskop; streaming audio konten melalui jaringan komputer
global; streaming dan live streaming video, audiovisual, dan konten audiovisual interaktif melalui internet; streaming materi
audio dan video di Internet; telekomunikasi, yaitu streaming
konten audio dan visual di Internet; transmisi dan pengiriman konten media audio-visual, multimedia dan digital yang dapat
didownload dan tidak dapat didownload secara penuh, sebagian, dan klip dari gambar bergerak, program televisi, video, video
musik, dan musik; transmisi elektronik dan streaming konten media digital untuk orang lain melalui jaringan komputer global
dan lokal; transmisi gambar melalui Internet; transmisi informasi melalui Internet; transmisi konten audio; transmisi konten
audio dan video melalui Internet; transmisi konten audio dan video melalui jaringan komputer; transmisi konten audio dan
video melalui kabel; transmisi konten audio melalui Internet; transmisi konten multimedia melalui Internet; transmisi konten
ponsel melalui jaringan online; transmisi konten televisi; transmisi konten video melalui Internet; transmisi konten yang dibuat
pengguna melalui Internet; transmisi pesan, data, dan konten melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; 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

08/03/2022 10:50:34
540   EtiketD102022017269

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kertajaya Indah Timur 16/27 RT 001 RW 006 , Kota Surabaya, Jawa Timur
Dewi Damayanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kleya Kleyo + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Kuning, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===sambal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:52:31
540   EtiketDID2022017270

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puri Orchard Apartment OGB 19-05, Kelurahan Rawa Buaya, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11740

Ir Hans Harryanto Tjahjadi MM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rorompok Ngerekes
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kombinasi oranye merah kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik kentang; Keripik tahu; Keripik talas; Keripik ubi dengan perasa; keripik; keripik jamur; keripik kedelai; keripik
kentang; keripik kentang rendah lemak; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik kumara (kentang manis); keripik pisang;
keripik sayuran; keripik singkong; keripik tempe; keripik ubi; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan
ringan dan keripik berbahan dasar kedelai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:55:18
540   EtiketDID2022017271

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bukit Gading Mediterania Blok BF No. 9 , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

Efendi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DYNASAND
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mesin Pengolahan Limbah; Pompa saringan; Sistem penyediaan air dengan pengendali dan regulator; mesin pengolahan

limbah dan sampah; mesin penyaring; mesin penyaringan; pompa air untuk unit penyaringan air; saringan [mesin atau bagian
mesin]; saringan-saringan (filters) untuk mesin-mesin penyaringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:56:09
540   EtiketDID2022017272

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mayor Ruslan Lorong Tugumulyo No 1910, Kota Palembang, Sumatera Selatan,
30126

Andriyanto Lee

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kristali
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Merah dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===minyak goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 10:56:27
540   EtiketJID2022017273

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Telkom Landmark Tower, Menara 1, Lantai 1 – 23,
JL. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
, DKI Jakarta

PT Telekomunikasi Selular (PT TELKOMSEL)

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 :

: SINERGI UNTUK NEGERI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi,

instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh; Penyelenggaraan webinar ( seminar online); expo mengenai kesenian,
kebudayaan,  dan pendidikan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:01:32
540   EtiketJID2022017274

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JANUR INDAH XII, LB-15/12 A, KEL. KELAPA GADING TIMUR, KEC. KELAPA
GADING , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

JENNIFER SANJAYA

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 :

: JUICE N JOY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, HIJAU dan PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan restoran Jepang;

Restoran Jepang; Restoran Prasmanan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan
menggunakan truk (Food Truck); Restoran vegetarian; Warung makan; jasa katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-
kafe; kafe; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan
kedai kopi dan makanan ringan; layanan restoran udon dan soba; layanan snack-bar dan kantin; persiapan makanan Jepang
untuk konsumsi segera; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran masakan khas
jepang; restoran swalayan; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:02:13
540   EtiketDID2022017275

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, U.S.A.
Johnson & Johnson

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: J & J
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : J & J : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran (wellness),

perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak perawatan kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:11:44
540   EtiketD102022017276

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dukuh Kupang XVIII/5, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60225
Putu Suastiana Adnyana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIFAVO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hijau, Putih, Abu-abu, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam Bakar; Ayam Panggang; Ayam betutu; ayam goreng; ayam goreng kremes; sayap ayam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:12:33
540   EtiketJID2022017277

730 Nama Pemohon : PT. RUMAH SEHAT BERSAMA
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Alamat Pemohon : RUKO KEBAYORAN ARCADE III BLOK KA No. E1-18 JL. BOULEVARD BINTARO
JAYA SEKTOR 7 KOTA TANGERANG SELATAN BANTEN, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15229

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HOUSE OF PILATES + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===instruksi pilates; menyediakan fasilitas gym pelatihan rintangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:15:16
540   EtiketJID2022017278

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gayungsari Barat 1 No 34 Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60235
Helmy M Noor

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AYSI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis melalui media sosial; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang

hukum melalui media sosial; Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun media sosial; Jasa pendidikan di bidang
bisnis melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan melalui
sarana media sosial; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang
menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi
program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia
pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk
komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan informasi melalui jaringan
komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang menyajikan kartun
animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet,
komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi
gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi
animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi;
jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan
aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu,
pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan karakter-
karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan elektronik yang
dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online; penyediaan situs
web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan
video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu
pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa penyediaan
layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi)
dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa proses gambar digital (fotografi); Jasa-jasa  penyediaan pendidikan yang
berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; 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; Mengedit gambar digital; Penyediaan
musik digital melalui perangkat bergerak; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media
sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen
permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel,
televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman video
dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi
olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan
interaktif, film, film animasi, program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio,
rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan
konten digital yang berkaitan dengan hiburan untuk anak-anak; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan
konten digital yang berkaitan dengan kegiatan olahraga; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten
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digital yang berkaitan dengan pendidikan; 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; fotografi Digital;
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 penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan
video digital, audio, dan 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 proses gambar digital (fotografi); jasa-jasa produksi media digital dan interaktip,
ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi video dan audio; layanan pembuatan film digital; layanan pencitraan
digital [fotografi]; layanan pencitraan digital [pengeditan gambar]; layanan pendidikan, khususnya, mengorganisir dan
menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran, jejaring sosial, internet,
dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya; layanan penerbitan digital on-line;
layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; menyediakan klip video dan konten digital multimedia lainnya yang
tidak dapat diunduh online; menyediakan klip video online yang tidak dapat diunduh dan konten digital multimedia lainnya
yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah dan serial televisi dramatis; menyediakan
musik digital dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan komputer global; menyediakan musik digital yang tidak
dapat diunduh dari Internet; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan,
pengembangan, dan produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan
pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel
untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-
outlet video-on-demand yang berkaitan; penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia
lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi;
penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet; penyediaan musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk
Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak dapat diunduh dari jaringan komputer global; penyewaan
karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts),
dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi DVD yang telah
direkam sebelumnya, disk digital definisi-tinggi, dan disk audio yang telah direkam sebelumnya dan media penyimpanan digital
bukan disk; produksi dan distribusi 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 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; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio,
yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:15:19
540   EtiketDID2022017278

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JANUR INDAH XII, LB-15/12 A, KEL. KELAPA GADING TIMUR, KEC. KELAPA
GADING , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

JENNIFER SANJAYA

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 :

: JUICE N JOY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, HIJAU dan PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air Alkaline; Air minum terapi bio energi anti oksidan; Air oksigen; Jus buah atau sayuran; Jus sayuran yang bernutrisi;

Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman buah atau sayuran; Minuman jeruk nipis dan sereh; Minuman non-
alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman sari kedelai; Sari
buah; Sari sayuran; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari
sayuran, serbat, jus; air kelapa [minuman]; air mineral [minuman]; air mineral bersoda; air mineral dengan rasa; esens (aroma)
tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk membuat minuman; esensi untuk membuat minuman; jus kurma madu; koktail buah,
tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar
rumput laut; minuman berbahan dasar sayuran; minuman buah beku; minuman ekstrak kacang; minuman ekstrak sayuran;
minuman es buah; minuman isotonik; minuman jeli; minuman nata de coco; minuman non-obat mengandung nutrisi dan
vitamin tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman rasa buah; minuman ringan; minuman ringan berbahan
dasar buah dengan aroma teh; minuman tanpa-alkohol, selain pengganti susu; minuman yang terdiri dari campuran jus buah
dan sayuran; sari buah tanpa alkohol; serbat [minuman]; serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah;
sirup buah untuk membuat minuman; smoothie (sari sayuran); smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:19:46
540   EtiketDID2022017279

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puri Orchard Apartment OGB 19-05, Kelurahan Rawa Buaya, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11740

Ir Hans Harryanto Tjahjadi MM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rorompok Ngerekes
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kombinasi oranye merah kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Emping (kerupuk dari melinjo); Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kerupuk

Gendar; Kerupuk Kentang; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk jagung; Kerupuk sagu; Kerupuk udang aneka
rasa; Kerupuk udang dengan rasa; kerupuk; kerupuk ikan; kerupuk nasi; kerupuk opak; kerupuk singkong; kerupuk udang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:20:45
540   EtiketDID2022017280

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wates, RT. 000, RW. 000, Kel. Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten
Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat, 83232

JASMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GLUCOFIRST
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===kolagen untuk keperluan medis; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen minuman kolagen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:20:53
540   EtiketD072022017281

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: East Kemang Residence Kav. C Jl. Kemang Timur Raya No. 70C RT 006 Rw 003
Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12730

drg. Oktri Manessa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OMDC HAPPINESS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Kebahagiaan OMDC
591 Uraian Warna : Fuschia,Orange,Biru Muda,Biru Tua,Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===coklat; es krim; kukis (kue kering); permen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:20:55
540   EtiketDID2022017281

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, U.S.A.
Johnson & Johnson
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: J & J
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : J & J : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===barang cetakan; barang cetakan yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:21:09
540   EtiketJID2022017282

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Ciliwung I/17 A RT 002 RW 007 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing, Kota
Malang, Kota Malang, Jawa Timur, 65122

Alan Gea Bagaswara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Downtown Social Bar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Bar Sosial Pusat Kota
591 Uraian Warna : Hitam;Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan minuman; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin

dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kedai kopi; 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); jasa kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe,
kafetaria dan layanan restoran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar teh;
layanan kafe dan kafetaria; layanan kopi dan jus bar; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria,
kantin & cafe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:23:45
540   EtiketJID2022017283

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APT Kalibata City, Unit F/19/CK, Jl. Kalibata Raya No.1, Rt.001, Rw. 010, Rawajati,
Pancoran , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12750

DR.H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim S.E.,M.M

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Habibana (Habibnya Urang Banua)
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Merah, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan promosi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:26:36
540   EtiketJID2022017284

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gayungsari Barat 1 No 34 Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60235
Helmy M Noor

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Yasmin Foundation
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Merah, 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 Pendidikan; Jasa pendermaan dan program tanggung jawab sosial perusahaan sehubungan dengan kesadaran dan
mempromosikan gaya hidup sehat dan aktif; Pengumpulan dana untuk amal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang
melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan; Pengumpulan dana untuk amal sebagai tanggung jawab
sosial perusahaan yang melibatkan konsumen; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait asuransi,
urusan keuangan, urusan moneter, layanan reasuransi, penyedia layanan garansi (untuk hal elektronik atau lainnya), layanan
aktuaria, informasi asuransi, informasi garansi, jasa penjaminan asuransi, layanan konsultasi dan informasi terkait investasi,
asuransi dan keuangan, Layanan konsultasi dan informasi terkait garansi, Manajemen administrasi, investasi dan keuangan
dan layanan broker terkait asuransi dan reasuransi, administrasi rencana asuransi dan klaim asuransi, layanan konsultasi
terkait asuransi, analisis informasi asuransi, penilaian untuk tujuan asuransi, jasa evaluasi keuangan yang berkaitan dengan
asuransi, riset asuransi, klaim asuransi, administrasi dan layanan penilaian, klaim garansi, administrasi dan layanan penilaian,
penyedia informasi terkait asuransi terhadap kehilangan properti dan asuransi hidup, estimasi risiko asuransi, kehilangan dan
kewajiban,  penyedia portal akun konsumen dalam jaringan situs internet untuk mendapatkan informasi di bidang asuransi,
risiko permesinan, kendali kerugian, pencegah kerugian, manajemen risiko,dan analisis kehilangan, layanan pengumpulan
dan pencocokan pemimpin asuransi, yaitu, mencocokan permintaan konsumen dengan harga polis asuransi yang
dikumpulkan melalui internet untuk mengkualifikasi broker asuransi, agen, dan agensi yang menarik permintaan tersebut, jasa
keuangan, layanan konsultasi investasi, layanan manajemen investasi,  broker, layanan investasi modal, layanan manajemen
modal, analisa keuangan, evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat], informasi keuangan, penyedia informasi terkait
broker keuangan melalui media elektronik, manajemen keuangan, perencanaan keuangan, analisis investasi, layanan alokasi
portofolio, penyedia informasi terkait rencana keuangan, analisis investasi, alokasi portofolio dan rekomendasi untuk memilih
instrumen keuangan, konsultasi keuangan dan layanan konsultasi (melalui media elektronik atau sebaliknya), layanan
pembiayaan, penilaian keuangan, investasi dana, layanan agen pemulihan hutang, penyedia situs web, blog, dan situs sosial
media yang menyediakan informasi di bidang keuangan dan asuransi, pengumpulan informasi keuangan, data, statistik, dan
indeks,  Layanan garansi dan perpanjangan garansi, analisa risiko, penilaian, evaluasi dan layanan manajemen (keuangan),
manajemen kerugian keuangan, layanan pembayaran tagihan, layanan pembayaran elektronik, layanan pinjaman angsuran,
pembiayaan sewa-beli, konsultasi, layanan penasihat; jasa yayasan amal, yaitu, penyediaan beasiswa, dukungan keuangan,
investasi berkelanjutan, dan bantuan langsung untuk organisasi amal, organisasi berdasarkan komunitas, dan badan
pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu
pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi;
memberikan bantuan keuangan kepada organisasi sosial, amal dan keagamaan; memberikan informasi terkait dana hibah
pendidikan melalui database yang dapat dicari secara online; menciptakan kemitraan strategis untuk tujuan penggalangan
dana untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan,
lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi; menyediakan
beasiswa pendidikan; penyediaan bantuan keuangan untuk program dan pelayanan untuk pihak lain untuk pendidikan,
kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan,
keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi; sponsor keuangan organisasi sosial, amal dan
keagamaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:27:46
540   EtiketD072022017285

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kelapa Puan Timur VI NC6/12A, RT. 006/ RW. 012 Pegangsaan dua kelapa gading
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14250

WANG AIPING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANDAFA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna :  Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pembasmi kuman; Pembasmi jamur; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; bahan untuk

menambal gigi; 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; plester; plester, bahan
untuk pembalut; sediaan farmasi dan kedokteran hewan; sediaan untuk membasmi binatang perusak; suplemen makanan
untuk hewan; suplemen makanan untuk manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:28:15
540   EtiketDID2022017286

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka
YAMAHA CORPORATION
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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 :

: APX
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 15
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tongkat dirigen; alat musik bersenar; alat musik elektronik; alat musik listrik; alat musik tiup; alat-alat musik; buluh (bagian

alat musik); corong untuk alat musik; gitar; gitar listrik; instrumen keyboard; instrumen musik tiup logam; instrumen perkusi;
kotak untuk alat musik; peg untuk alat musik; penyangga alat musik; perangkat untuk meredam suara alat musik; pick untuk
alat musik; stik drum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:29:11
540   EtiketJID2022017287

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl ayat no 18 RT 09/08 Jatimakmur, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17413
Ichsan Andrian, Dito Ananta Putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Foxy Soccer For Toddler and Kids
Merek Kata

566 Arti Bahasa : sepak bola untuk balita dan anak-anak
591 Uraian Warna : Oranye, Krem, Hitam, Putih, Hijau, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kursus Sepak Bola; Sekolah Sepak Bola; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:30:08
540   EtiketDID2022017288

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Telkom Landmark Tower, Menara 1, Lantai 1 – 23,
JL. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
, DKI Jakarta

PT Telekomunikasi Selular (PT TELKOMSEL)

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 :

: SINERGI UNTUK NEGERI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak telekomunikasi yang dapat diunduh untuk penyediaan komunikasi video dan audio, kolaborasi,

menggunakan dokumen secara bersama-sama, telekonferensi, streaming acara dan konten, webinar, dan konferensi video,
audio dan web; Perangkat lunak untuk komunitas virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan
pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau diamankan.; application programming interface (API) untuk digunakan
dalam mengembangkan platform AI (kecerdasan buatan), yaitu, bot (bots), agen virtual dan asisten virtual; layanan webcast,
webinar, studi kasus, file audio, dan video yang dapat diunduh di bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data
untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menghubungkan,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi, mengoptimalkan,
mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses dan mengatasi masalah protokol manajemen router, infrastruktur
jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; perangkat lunak realitas virtual; perangkat lunak untuk komunitas virtual
bagi pengguna untuk mengatur grup dan acara, berpartisipasi dalam diskusi, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan
komunitas.; piranti lunak infrastruktur terdefinisi piranti lunak, yaitu piranti lunak untuk virtualisasi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:36:38
540   EtiketJID2022017289

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gayungsari Barat 1 No 34 Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60235
Helmy M Noor

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cita Entertainment
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Hitam, Merah, Putih, Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa informasi iklan dan komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail)

program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail)  dokumen elektronik,
direkam; penjualan eceran (retail)  program komputer, direkam; penjualan eceran (retail)  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.; Menyediakan informasi, berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Penyajian barang-barang pada media
komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan
musikal; Penyediaan 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; 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 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 toko untuk penjualan hadiah pesta pernikahan; layanan
berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang disediakan melalui
Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan ritel disediakan melalui pesta di rumah; layanan ritel yang
berkaitan dengan dekorasi pesta; 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 online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi,
yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan mikrofon, speaker, speaker
pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video, headphone, earphone,
headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya; layanan toko ritel 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; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; 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; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan
langsung; 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; 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; promosi acara hiburan; promosi barang dan jasa
melalui sponsor acara hiburan; sponsor promosi acara hiburan; sponsor promosi acara hiburan sosial; sponsor promosi taman
hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:39:50
540   EtiketJID2022017290

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, U.S.A.
Johnson & Johnson

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : J & J
566 Arti Bahasa : J & J : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran; konsultasi yang

berkaitan dengan manajemen biaya perawatan kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:40:27
540   EtiketJID2022017291

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Kenderan No. 9 Banjar Kepitu RT 000/RW 000 Desa Kenderan, Kabupaten
Gianyar, Bali

VICTOR CHANDRAWIRA

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 :

: Mastering Facilitation
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kursus pengembangan diri; Layanan manajemen acara [organisasi pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya];

Manajemen layanan pendidikan; Penyelenggaraan webinar ( seminar online); akademi [pendidikan]; coaching [pendidikan dan
pelatihan]; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; konseling dan pelatihan karier [nasihat
pelatihan dan pendidikan]; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi; konsultasi yang berkaitan
dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personalia; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik,
linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen
bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen proyek; layanan
penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar,
dan simposium; pengaturan atau penyelenggaraan seminar untuk tujuan pendidikan; pengaturan dan penyelenggaraan acara-
acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan
buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:41:17
540   EtiketDID2022017292

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Mansion PF 2/37 Pakuwon Indah, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60216
MONICA CHRISTY SETIAWAN

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 :

: VAZTELIO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin,

sepatu pantofel; Pakaian luar; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; alas kaki; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk
orang dewasa; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk wanita; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu
keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol
dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; jaket [pakaian bisnis];
pakaian; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian santai; sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu berjalan; sepatu bersepeda;
sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki;
sepatu hak untuk sepatu; sepatu hujan; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kerja; sepatu kulit; sepatu lari;
sepatu sandal; sepatu santai; sepatu slip-on; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu
untuk wanita; sweater katun; sweater leher kru===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:43:26
540   EtiketD082022017293

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.Melong Cijerah I no.11 Rt.003 Rw.003 kel.Cijerah Kec.Bandung Kulon Kota
TITIN NUGROHO RINI
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Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 00
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UNIVERSE UNIHERBA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PINK
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk untuk minuman; Minuman rasa buah; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman serbuk berbahan dasar

campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Sediaan untuk
membuat minuman; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; bubuk anggur merah untuk membuat minuman;
jus jeruk nipis untuk digunakan dalam persiapan minuman; konsentrat buah untuk membuat minuman; minuman berbahan
dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman buah; minuman buah beku; minuman buah dan jus buah;
minuman jus apel; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus jeruk; minuman
jus prem; minuman rasa buah; minuman ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori; minuman tanpa-alkohol dengan
kandungan jus buah; minuman yang diperkaya nutrisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:43:26
540   EtiketDID2022017293

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tamansari Bukit Bandung Blok 7 No 5 , Kota Bandung, Jawa Barat
Priana Eka Surya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Red Sun
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakan ikan; pakan untuk ikan dan krustasea===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:45:27
540   EtiketDID2022017294

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CoHive 101, 10th Floor, Jl. Mega Kuningan Barat No. 1, Kel. Kuningan Timur, Kec.
Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT SEMESTA TEKNO FUTURA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CUANZ + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Toska, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===perangkat lunak komputer berkenaan dengan pengumpulan dan penyaluran data, pertukaran uang, transaksi saham,

transaksi bursa, serta transaksi keuangan; program komputer untuk digunakan dalam perdagangan saham dan obligasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:48:23
540   EtiketDID2022017295

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Hegarmanah, RT 012 RW 005, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Babakancikao.,
Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, 41151

Sindi Fuji Astuti
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEISO & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KEISO Merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah muda, Putih, Biru tosca, Hijau dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak makanan; cangkir pelatihan untuk bayi; gelas dan mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; kotak makan siang;

peralatan (alat makan); 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:50:08
540   EtiketJID2022017296

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :
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kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen usaha; Administrasi kantor; Administrasi komersial;
Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema voucher hadiah; Administrasi program
penghargaan insentif melalui penerbitan dan pemrosesan poin loyalitas dan penghargaan untuk pembelian barang atau jasa
perusahaan; Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan;
Administrasi skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan
kartu diskon; Administrasi untuk mengoperasikan komputer server; Administrasi untuk peralatan yang beroperasi untuk akses
Internet; Administrasi urusan bisnis waralaba; Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran; Agen penjualan; Bahan-bahan
produksi, persiapan, presentasi dan distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran; Distribusi dan penyebaran
materi pemasaran; Distribusi materi periklanan; Distribusi selebaran periklanan; Iklan dan promosi kosmetik; Iklan secara
online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Informasi atau pertanyaan mengenai bisnis dan pemasaran; Jasa
administrasi bisnis dan pengelolaan akun; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa
penjualan eceran dan grosir, jasa penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa
agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit
kosmetik; Jasa eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut,
pomade rambut, lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek
wewangian dalam bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo,
deodoran badan, krim tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa eceran atau grosiran untuk parfum dan
bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara, sediaan-sediaan pengharum
ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan sediaan-sediaan pengharum
udara; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan
untuk penggunaan pribadi, kosmetik,
sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan
perawatan gigi,
sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik,
pisau cukur, sikat gigi,
sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat
porselin, kristal dan tembikar,
alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer,
peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim
atau mereproduksi suara atau gambar,
pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis
dan kronometrik, kertas, karton dan
barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk
menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk
di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain,
perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan

Halaman 295 dari 374



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
klerikal (administrasi) untuk mengambil pesanan penjualan; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang operasional distributor, orang
ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa
konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing dan periklanan yang
diberikan melalui database komputer online; Jasa pemasaran internet; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online;
Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan,
aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa penjualan barang secara
retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa 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 online; Jasa periklanan yang disediakan melalui internet; Jasa promosi dan pemasaran
secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa promosi penjualan untuk orang lain; Jasa ritel yang
berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa toko;
Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko retail yang menjual
kosmetik; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk
efek memutihkan kulit; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa
yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data konsumen,
demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang;
Kampanye pemasaran; Layanan administrasi mengenai bisnis yang menggunakan basis data di Internet; Layanan agen
ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan kosmetik; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik
yang sudah dibasahi; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan iklan, pemasaran dan promosi,
yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan
penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan iklan, yaitu
mempromosikan merek, barang, dan layanan orang lain; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
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
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pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan konsultasi pemasaran bisnis, yaitu, melacak dan menganalisis data pemasaran orang lain untuk tujuan
memberikan strategi, wawasan, pemasaran, penjualan, operasi,  khususnya yang mengkhususkan diri dalam penggunaan
model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi konsumen, tren dan tindakan bisnis dan pasar; Layanan
konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan pemasaran bisnis; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi;
Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan
penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen secara
eceran atau grosir; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan promosi dan publisitas; Layanan ritel
untuk parfum dan wewangian; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi;
Layanan toko ritel 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 untuk mengatur dan melakukan pameran dagang dan pameran; Layanan yang berkaitan dengan
kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Manajemen Usaha; Manajemen
administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang mendukung pemanfaatan jaringan
komputer global; Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi dengan pemasaran; Manajemen usaha dan operasi pusat data;
Manajemen yang berkaitan dengan bisnis periklanan; Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif
untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Mempersiapkan
barang periklanan; Mempersiapkan layanan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan
pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan rencana pemasaran; Mempromosikan barang dan
jasa orang lain dengan mengakumulasi poin, menerbitkan poin dan menyediakan informasi yang berkaitan dengannya;
Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara
mengoperasikan ritel pusat perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips
kuku, kertas transfer untuk nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku,
penghilang enamel kuku, gel kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk
penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk
membubuhkan kuku atau bulu mata buatan, sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Mempromosikan penjualan atau
mempromosikan bisnis untuk orang lain; Mengatur dan mengelola promosi pemasaran untuk orang lain; Mengatur dan
menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan
periklanan; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan;
Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi; Menyediakan konsultasi pemasaran di bidang
media sosial; Menyediakan peringkat pengguna untuk keperluan perdagangan atau periklanan; Menyediakan portal situs web
internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online
marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Menyediakan ulasan pengguna
untuk tujuan komersial atau periklanan; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Pemasaran digital; Pemasaran melalui
media elektronik; Pemasaran, riset pasar, dan analisis pasar melalui situs web internet; Pembuatan materi periklanan;
Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan, manajemen, inventaris,
pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui
pengiriman); Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengembangan konsep periklanan; Penjualan eceran, grosir,
penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh
elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion
dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan
untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus
kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris
rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding
dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai
dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set
bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan
barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan
penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau
jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit atau
bahan imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual
beli ritel online yang menawarkan wewangian, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit,
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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).; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan
informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa
periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi global; Penyediaan jasa ritel dengan cara
pemasaran langsung  sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran
televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi
yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk
telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam
tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon
genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan;
Penyediaan ruang iklan di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; Perdagangan besar kosmetik; Perencanaan dan
pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Perencanaan strategi pemasaran;
Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis;
Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain
melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring
dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri
untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi
rekaman video untuk tujuan periklanan; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan
komunikasi; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan
makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen,
peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit,
mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi,
kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin
listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan;
Toko yang menjual kosmetik; administrasi bisnis; administrasi dan penyelenggaraan bisnis pusat perbelanjaan di situs web;
administrasi dan penyelenggaraan pusat perbelanjaan; administrasi franchise (waralaba); administrasi iklan; administrasi
loyalitas pelanggan dan skema insentif; administrasi program diskon untuk memungkinkan peserta memperoleh diskon barang
dan jasa melalui penggunaan kartu keanggotaan diskon; administrasi program diskon yang memungkinkan peserta untuk
mendapatkan diskon pada jasa pengiriman melalui penggunaan kartu keanggotaan diskon; administrasi program insentif
promosi penjualan; administrasi program loyalitas konsumen; administrasi program loyalitas pelanggan; administrasi program
loyalti konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi skema insentif
penjualan dan promosi; administrasi skema loyalitas dan insentif; administrasi urusan bisnis; administrasi urusan bisnis
waralaba; administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; agen perencanaan
dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran untuk iklan dan promosi penjualan; agen
perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan
jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan
penyediaan barang dan jasa di internet; analisis data pemasaran; analisis pemasaran; bantuan bisnis terkait dengan pendirian
waralaba; bantuan bisnis, manajemen dan layanan administrasi; bisnis pemasaran; desain materi iklan, pemasaran, dan
publisitas; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; distribusi
produk untuk tujuan periklanan; distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus untuk
keperluan periklanan; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel
untuk keperluan periklanan; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan pemasaran kooperatif; iklan dan pemasaran
koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan dan promosi perusahaan; iklan secara online dan
mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; iklan, pemasaran dan konsultasi konsultasi, layanan konsultasi
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dan bantuan; iklan, promosi, dan layanan keagenan; jasa administrasi kantor; jasa agen pemasaran; jasa agen periklanan;
jasa agen periklanan radio; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa analisis periklanan; jasa bisnis dan
periklanan; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa
evaluasi statistik data pemasaran; jasa iklan dan promosi; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan
periklanan dan pemasaran; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam kaitannya dengan kosmetik; jasa klub pelanggan dan
jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa
konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa loyalitas pelanggan
untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa
pemasaran; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan dan publisitas; jasa penyediaan
informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa periklanan; jasa
periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi dan
konsultasi yang terkait dengannya; jasa periklanan dan publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan
informasi serta berita komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan
email; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan video; jasa periklanan yang
berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan yang disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa periklanan,
pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial;
jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi
(optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa promosi dan pemasaran
secara online; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan
kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk
penggunaan pribadi, kuas alis mata, rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan
dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik, kosmetik, kolonye
eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias, bedak tata rias,
sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa ritel; jasa ritel, jasa
ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk penggunaan
dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang
belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan
mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam
industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang, pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan
ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan,
tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi,
percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat,
parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan,
membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut,
wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu
bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna
rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan, sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan
perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku, sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah
bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir
sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa strategi
pemasaran melalui media sosial; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa-jasa administrasi
bisnis; jasa-jasa administrasi program loyalitas pelanggan yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan
jasa, diskon pengiriman, percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; jasa-jasa analisis dan studi
informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian
pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-
perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet,
dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian
dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan
(playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya
perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-jasa pemasaran melalui mesin penelusuran; jasa-jasa
penelitian perniagaan yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penyediaan media dibidang
periklanan dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media untuk
periklanan pemasaran secara langsung; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang
berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan
dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran,
ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-
pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran
komunikasi viral; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-
perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-
dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala,
pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-
barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik,
sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan bisnis dan
periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk
mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk
mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran; kegiatan pemasaran dan
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promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; kompilasi dan pembayaran poin dengan hak istimewa
untuk mempromosikan barang dan jasa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; konsultasi bisnis dan layanan
manajemen mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran;
konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis pemasaran; konsultasi
mengenai strategi komunikasi periklanan; konsultasi pemasaran bisnis; konsultasi pemasaran langsung; konsultasi periklanan
dan pemasaran; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan administrasi dan
manajemen bisnis; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan bisnis pemasaran multi-level, yaitu
layanan jaringan bisnis; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan
mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan
pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan
publisitas; layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi
bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan
promosi; layanan konsultasi di bidang pemasaran; layanan konsultasi di bidang pemasaran Internet; layanan konsultasi di
bidang pemasaran afiliasi; layanan konsultasi pemasaran; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi
dan/atau periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau
hadiah; layanan manajemen bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; layanan manajemen bisnis
yang berkaitan dengan waralaba; layanan manajemen pameran dagang; layanan pemasaran dan branding, yaitu strategi
konten dan rencana komunikasi; layanan pemasaran dan promosi; layanan pemasaran dan riset pasar; layanan pemasaran
email; layanan pemasaran merek; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemasaran
online; layanan pemasaran perdagangan; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan pemesanan
eceran melalui pos untuk kosmetik; layanan penelitian yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan
perencanaan periklanan; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajemen
penjualan; layanan periklanan yang berkaitan dengan komersialisasi produk-produk baru; layanan periklanan yang berkaitan
dengan kosmetik; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kosmetik,
perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak
terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan
bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik,
sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku,
sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan
pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut,
pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan
berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan
elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan,
logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan
imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau
dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang
pribadi; layanan ritel disediakan oleh toko diskon; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel on-line yang berkaitan
dengan kosmetik; layanan ritel online; layanan ritel yaitu administrasi hadiah diskon dan program loyalitas untuk
memungkinkan peserta memperoleh hadiah diskon dan poin yang digunakan untuk pembelian berbagai barang konsumsi;
layanan strategi komunikasi periklanan; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan
toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk
kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang
menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko
ritel untuk sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; layanan toko ritel untuk tisu pembersih pra-dibasahi; layanan waralaba
dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan
pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen bisnis
dan pemasaran merek untuk bisnis dan individu; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis,
administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi; manajemen bisnis, administrasi,
konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk pembeli-pembeli dan
penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi proyek
bisnis; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan
pemasaran; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha; manajemen usaha, yaitu,
majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; melakukan pameran dagang; melakukan
penelitian dan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran dan analisis pasar; melakukan,
mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; membantu sektor
industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan informasi bisnis dan
pemasaran; memberikan informasi di bidang pemasaran; memberikan informasi pemasaran bisnis; memberikan informasi
pemasaran melalui situs web; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan
informasi tentang produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan kode diskon
loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan
saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara
menyalurkan iklan video di internet; mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mengadakan pameran dagang untuk
profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
mengatur dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan acara
promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi
untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan
melakukan pameran pameran dagang; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk tujuan komersial, promosi
atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan pariwisata;
mengatur pameran dagang; mengorganisir dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
mengorganisir dan melakukan pameran dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; menyediakan bantuan
pemasaran terkait dengan waralaba; menyediakan informasi gigi di bidang e-commerce; menyediakan informasi tentang agen
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periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi termasuk online mengenai
periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan kantor; menyediakan layanan
konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk
bisnis industri dan komersial; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan
peringkat pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar
(marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; menyelenggarakan
pameran dagang virtual secara online; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau pameran-pameran untuk
tujuan bisnis atau iklan; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran
(expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; organisasi acara periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan
pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; organisasi pameran dagang; organisasi pameran dagang dan
eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial; organisasi pameran dagang
untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran dan pameran
dagang untuk tujuan komersial atau iklan; pameran dagang; pelaksana studi pemasaran; pelaksanaan, pengaturan, dan
pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan kosmetik; pemasaran; pemasaran acara; pemasaran afiliasi; pemasaran
basis data; pemasaran internet; pemasaran kata-kata melalui mulut; pemasaran langsung; pemasaran layanan ritel pihak lain
melalui situs jaringan online; pemasaran media sosial; pemasaran online; pemasaran produk; pemasaran promosi; pemasaran
toko; pemasaran yang ditargetkan; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pemasaran, studi pasar dan analisis pasar;
pemberian informasi mengenai administrasi bisnis; pemberian informasi mengenai jasa intermediasi yang berkaitan dengan
periklanan; pemberian informasi mengenai jasa keagenan yang berkaitan dengan periklanan; pemberian informasi mengenai
jasa konsultasi di bidang periklanan; pemberian informasi mengenai penelitian dan analisis efektivitas periklanan; penelitian
dan analisis efektivitas periklanan; penelitian pemasaran; penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian
dan analisis preferensi konsumen; penelitian periklanan; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengaturan pameran dan
acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka
penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka
perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengelolaan periklanan; pengembangan konsep periklanan dan pemasaran;
pengembangan strategi dan konsep pemasaran; pengindeksan web untuk tujuan periklanan; pengkajian pemasaran;
pengkinian materi periklanan; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk tujuan komersial
dan periklanan; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk
tujuan komersial atau periklanan; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan ritel dan grosir kosmetik;
penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan periklanan,
pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman web pada internet;
penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi pemasaran; penyediaan bantuan bisnis untuk
pengoperasian waralaba; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan
informasi penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan
informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan penasehatan bisnis yang
terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce;
penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas
kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung
obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat
untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper,
tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar
yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam
telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi
yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa,  buku, lilin, perlengkapan
audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat
pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan laporan pemasaran; penyediaan pasar online (marketplace) untuk
pembeli dan penjual; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset pemasaran; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk
tujuan komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi;
penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi
iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan pelaksanaan pameran
dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan periklanan; perencanaan strategi
pemasaran; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media;
perencanaan, pengembangan dan implementasi strategi pemasaran; periklanan; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis;
periklanan dan pemasaran; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan melalui media cetak, media elektronik,
brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan pemasaran langsung; periklanan situs bisnis;
periklanan, pemasaran, riset pasar; persiapan dan presentasi tampilan audio visual untuk tujuan periklanan; persiapan laporan
pemasaran; persiapan survei pemasaran; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan untuk
orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; promosi periklanan (sponsor); promosi, iklan, dan
pemasaran situs web online; proses administrasi pesanan; proses administrasi pesanan pembelian; proses administrasi
pesanan pembelian yang dilakukan melalui telepon atau komputer; proses administrasi pesanan pembelian yang
terkomputerisasi; publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi elektronik dari
barang cetakan untuk keperluan periklanan; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; publisitas dan layanan pemasaran;
riset atau analisis pemasaran; riset bisnis dan pemasaran; riset dan analisis pemasaran; riset dan penelitian pemasaran; riset
pasar untuk periklanan; riset pasar untuk tujuan periklanan; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk
kecantikan; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran strategis; saran
bisnis yang berkaitan dengan periklanan; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba; saran dan konsultasi bisnis terkait
dengan waralaba; sponsor promosi pameran dagang; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran; strategi pemasaran
interaktif; strategi pemasaran konten; studi bisnis dan pemasaran; studi pasar untuk tujuan periklanan; studi pemasaran; toko;
toko grosir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:51:38
540   EtiketJID2022017297
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN MANNURUKI II LR. 5 A NO. 2 , Kelurahan Mangasa, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan

MUH. MAYDI RIZKI ISLAM HADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SITERGUL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT, MERAH, PUTIH, KREM, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 restoran, yaitu, penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe-
kafe; Kafetaria; Kedai; Kedai kopi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menyediakan makanan
dan minuman; Kopi ( Kafe ); Layanan kafe; Layanan kedai makan; Layanan menjemput makanan; Sediaan-sediaan makanan;
Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan
makanan dan minuman (Snack bar); dekorasi makanan; jasa kafe; jasa memasak makanan; kafe; katering makanan dan
minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti; layanan hotel, restoran, dan kafe; 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 kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan makanan dibawa pulang;
layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan persiapan makanan; layanan ruang publik, bar
makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan
makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan penginapan
di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan
makanan untuk para tunawisma atau yang kurang mampu; pengukiran makanan; penyediaan makanan dan minuman untuk
dikonsumsi; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan,
yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:55:51
540   EtiketDID2022017298

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. rereng adumanis no.51, Kota Bandung, Jawa Barat, 40121
Dwi wahyudi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: visim
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu, Orange dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===perangkat lunak simulasi untuk tujuan pelatihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:56:01
540   EtiketDID2022017299

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CoHive 101, 10th Floor, Jl. Mega Kuningan Barat No. 1, Kel. Kuningan Timur, Kec.
Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT SEMESTA TEKNO FUTURA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STOCKPEEK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Toska
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511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===perangkat lunak komputer berkenaan dengan pengumpulan dan penyaluran data, pertukaran uang, transaksi saham,

transaksi bursa, serta transaksi keuangan; program komputer untuk digunakan dalam perdagangan saham dan obligasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:59:00
540   EtiketJID2022017301

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Telkom Landmark Tower, Menara 1, Lantai 1 – 23,
JL. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
, DKI Jakarta

PT Telekomunikasi Selular (PT TELKOMSEL)

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 :

: SINERGI UNTUK NEGERI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
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;
menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran
(expositions) untuk bisnis industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran
(exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; 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

08/03/2022 11:59:36
540   EtiketD082022017302

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.Melong Cijerah I no.11 Rt.003 Rw.003 kel.Cijerah Kec.Bandung Kulon Kota
Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 00

TITIN NUGROHO RINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UNIVERSE UNIFIT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU - ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konsentrat  untuk membuat minuman buah; Minuman rasa buah; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman

serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk rasa campuran buah
beri; konsentrat buah dan pure digunakan untuk membuat minuman; minuman buah; minuman buah dan jus buah; minuman
rasa buah; minuman ringan rasa buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 11:59:39
540   EtiketDID2022017303

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GRAHA NUANSA HIJAU CIDAHU BLOK A NOMOR 15, RT 006, RW 001, KEL.
TANIMULYA, KEC NGAMPRAH , Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40522

TETI SUSANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : BASRENG 366
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : logo dasar warna hijau , tanda bintang kuning, tulisan cemilan khas bandung hitam, tulisan basreng nya warna kuning, hurup
angka nya hijau, warna di tengah bintang putih

511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakso goreng; bakso; bakso ikan; bakso ikan yang digoreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 12:00:20
540   EtiketDID2022017304

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1415 A. Sandoval corner Mercedes Avenue,
San Miguel, Pasig City, Metro Manila

DAVIES PAINTS PHILIPPINES, INC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COLORS COME TRUE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===cat *===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 12:05:14
540   EtiketDID2022017305

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka
YAMAHA CORPORATION

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 :

: APX Traveler
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 15
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tongkat dirigen; alat musik bersenar; alat musik elektronik; alat musik listrik; alat musik tiup; alat-alat musik; buluh (bagian

alat musik); corong untuk alat musik; gitar; gitar listrik; instrumen keyboard; instrumen musik tiup logam; instrumen perkusi;
kotak untuk alat musik; peg untuk alat musik; penyangga alat musik; perangkat untuk meredam suara alat musik; pick untuk
alat musik; stik drum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 12:07:11
540   EtiketDID2022017306

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rawa Melati RT.011  RW.001,  TEGAL ALUR , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11820

DIAN NUROSDIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fairytale
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Eyeliner; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik yaitu

bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion menghapus make-up;
Pemerah pipi dalam bentuk bedak; bedak tabur; dasar bedak untuk kulit; foundation cair; kit make-up yang terutama terdiri dari

Halaman 304 dari 374



fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kosmetik tanpa obat; kosmetik, yaitu alas
bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata
(Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim
foundation; lipstik; make-up bedak; maskara; pensil eyeliner; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); primer make-
up===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 12:07:46
540   EtiketDID2022017307

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP.CIMINDI RAYA BLOK AG-2, RT.005, RW013, KELURAHAN PASIRKALIKI,
KECAMATAN CIMAHI UTARA, Kota Cimahi, Jawa Barat, 40511

DWIRYAN RIZKI RAJABANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WILDMANN INDONESIA
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 : ===cairan rokok elektronik [e-liquid]; perangkat merokok elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 12:11:11
540   EtiketDID2022017308

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 760 E. WALNUT ST. PASADENA, CA, 91106
GKU INTERNATIONAL, INC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIZO LAB
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Paket masker untuk keperluan kosmetik; Produk perawatan rambut; busa pembersih kulit; kondisioner rambut; kondisioner

sampo; kosmetik; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; make-up [kosmetik]; masker rambut; pembersih kulit; pembilasan
rambut; sabun untuk penggunaan pribadi; sampo; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan pembersih badan;
sediaan perawatan rambut; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan untuk perawatan kulit
kepala dan rambut; serum kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 12:12:55
540   EtiketDID2022017310

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Elang Laut Residence Blok B No. 9G,
RT. 002 RW. 003, Kamal Muara, Penjaringan,
Jakarta Utara, DKI Jakarta

Atiar

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 :

: Sheng Huo Dian Di Bit of Life Tetesan dalam Hidup
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Huruf kanji terbaca Sheng Huo Dian Di berarti tetesan dalam hidup
591 Uraian Warna : Biru, putih, hitam, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===buku; buku fiksi dan non fiksi tentang berbagai topik; publikasi cetak, termasuk buku, majalah, buletin, koran; seri buku

fiksi dan non-fiksi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 12:12:55
540   EtiketD102022017310

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jagir Sidomukti 4/8-A, RT.004, RW.003, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo
SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa Timur

ISRAL, SE.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SANTA FE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah putih biru emas hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang keperluan perokok; rokok; rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; tembakau

rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 12:13:42
540   EtiketD082022017311

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MELONG CIJERAH I NO.11 RT.003 RW.003 KEL CIJERAH KEC.BANDUN
KULON KOTA BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat, 00

TITIN NUGROHO RINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UNIVERSE TIEN2U
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konsentrat  untuk membuat minuman; Konsentrat  untuk membuat minuman buah; Minuman rasa buah; Minuman ringan

rasa buah, non-alkohol; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri;
Minuman serbuk rasa campuran buah beri; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman
jus cranberry; minuman rasa buah; minuman ringan rasa buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 12:14:32
540   EtiketDID2022017312

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Mannuruki 6 No. 1 RT / RW : 002 / 004 Kel. Mannuruki, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan

RACHMAT ALMU' ARRIF

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KRECKERS BY BROWCYL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT, KUNING, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit kering; Biskuit renyah dengan

Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino;
Biskuit yang dilapisi cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa
strawberry; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa susu; Bolen Pisang; Brownies Coklat; Cone snack [makanan ringan berbahan
dasar tepung]; Kerupuk pisang; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue pisang; Roti, sandwich, biskuit; Snack Bar (Makanan);
Trufel coklat; Wafer (kue); Wafer (pie); Wafer sundae; adonan brownies; adonan brownies beku; biskuit; biskuit (rusks); biskuit
asin; biskuit bebas gluten; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit manis; biskuit rasa keju; biskuit vegetarian; biskuit yang tidak
manis; biskuit-biskuit; brownies; coklat; kue coklat; kue wafer berlapis cokelat; kue, biskuit, kue kering; kukis coklat dari tepung
keto; makanan ringan berbahan dasar coklat; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan
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bahan dasar coklat; permen coklat; potongan-potongan kecil pisang; puding pisang; snack bar berbasis granola; souffle coklat;
wafer; wafer es krim; wafer gulung [cookies]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 12:31:02
540   EtiketDID2022017313

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Gagak Hitam Komp Tasbi II Blok V No 126, Kota Medan, Sumatera Utara, 20133
Dina keumala sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAPROVID
Merek Kata

566 Arti Bahasa : singkatan dari Calsium Protein Vitamin D
591 Uraian Warna : Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan makanan hewani untuk keperluan medis; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan

minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 12:32:19
540   EtiketJID2022017314

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, U.S.A.
Johnson & Johnson

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: J & J
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : J & J : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pendidikan di bidang medis; Layanan pendidikan; pendidikan kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 12:37:37
540   EtiketDID2022017315

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP.CIMINDI RAYA BLOK AG-2, RT.005, RW013, KELURAHAN PASIRKALIKI,
KECAMATAN CIMAHI UTARA, Kota Cimahi, Jawa Barat

DWIRYAN RIZKI RAJABANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WILDTIP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : THE WILDMANN DRIPTIP
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===cairan rokok elektronik [e-liquid]; perangkat merokok elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 12:39:25
540   EtiketJID2022017316

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Pelepah Hijau 4 TN 1 No 18, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

Dennisa Haris
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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 :

: LongeSuites
Merek Kata dan Lukisan

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

dalam layanan apartemen; menyediakan pemesanan kamar dan layanan pemesanan hotel; penyewaan akomodasi sementara
di rumah liburan dan apartemen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 14:45:27
540   EtiketDID2022017375

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM CASA JARDIN BLOK E 1/2 RT.05 RW.09 KEL. KEDAUNG KALI ANGKE -
KEC. CENGKARENG, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

CHANDRA SURYAJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NIS DAN LUKISAN
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 : ===cairan pendingin untuk pendingin udara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 14:45:35
540   EtiketDID2022017376

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rajawali Selatan VI No. 16, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10720
Ledwin Khanotto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAPA PAO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cream, Coklat dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; bakpao; bakpao isi daging; mandu [Bakpao ala
Korea]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 14:46:48
540   EtiketDID2022017377

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 :

: LQ & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Biru, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lakban aluminium foil; PVC tape; Protection tape; bahan isolasi, lakban, opp packing tape, kertas isolasi, kain isolasi,

plastik isolasi, foam tape, double tape (semuanya untuk industri); isolasi plester; lakban; lakban untuk pengepakan; lakban
untuk perekat selang pendingin udara; pita perekat (seal tape)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 14:52:23
540   EtiketJID2022017378

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Permata Poris B22, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota
Tangerang, Provinsi Banten 15141, Kota Tangerang, Banten, 15141

PT. Bintang Binar Abadi

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 :

: SYABIQ ACADEMY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Oranye, Abu-Abu, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; Jasa pelatihan dan pendidikan barista; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan aritmatika (sempoa);

Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan di bidang bisnis; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di bidang medis;
Jasa pendidikan kuliner; Jasa pendidikan orang dewasa; Jasa pendidikan pembuatan kue; Jasa pendidikan secara online;
Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan untuk Ibu dan Anak; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman; Pengajian
(Jasa Pendidikan); Pesantren (Jasa Pendidikan); jasa Pendidikan pelatihan animasi; jasa pendidikan sekolah dasar (SD);
jasa-jasa pendidikan bahasa via online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 14:52:31
540   EtiketDID2022017379

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 :

: FULL TIME
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); Mie; Pasta; Roti prata; adonan kue beku; bihun [mie]; biji cokelat;

biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; campuran donat instan; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es
buah; es krim; garam; gula; gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup es krim; makaroni;
mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus daging; saus tomat; sediaan
makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; teh herbal, selain untuk penggunaan obat;
tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 14:53:35
540   EtiketDID2022017380

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 :

: DAY BREAK
Merek Kata
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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); Mie; Pasta; Roti prata; adonan kue beku; bihun [mie]; biji cokelat;

biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; campuran donat instan; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es
buah; es krim; garam; gula; gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup es krim; makaroni;
mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus daging; saus tomat; sediaan
makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; teh herbal, selain untuk penggunaan obat;
tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 14:56:22
540   EtiketJID2022017381

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Permata Poris B22, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota
Tangerang, Provinsi Banten 15141, Kota Tangerang, Banten, 15141

PT. Bintang Binar Abadi

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 :

: SYABIQ TECHNOLOGY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.; Jasa rekayasa dan desain di bidang aplikasi

penerbangan; Konsultasi di bidang jaringan dan aplikasi komputasi awan; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan aplikasi
perencanaan; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi
mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming, menghubungkan,
berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau
informasi melalui jaringan komunikasi; Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh
secara online; Penyediaan website yang menampilkan informasi konsumen terkait dengan kegiatan-kegiatan anak; 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; 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) yang
menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan,
mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media
elektronik, data, transaksi, atau informasi jaringan komunikasi.; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); 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 alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk pembuatan aplikasi blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi); jasa penyediaan alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk pembuatan aplikasi
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; layanan berbagi file, yaitu, penyediaan suatu website
dengan fitur teknologi yang memudahkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file elektronik; layanan penyediaan
aplikasi online berbasis internet yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang memudahkan pengguna untuk
saling berbagi video; menyediakan perangkat lunak komputer dan aplikasi komputer yang tidak dapat di unduh secara online
untuk streaming video, musik dan gambar; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
mengaktifkan atau memfasilitasi mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging,
streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan
media elektronik atau informasi melalui jaringan komunikasi; penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh
(penyedia layanan aplikasi); penyediaan website yang menampilkan informasi konsumen terkait dengan kegiatan-kegiatan
anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 14:56:43
540   EtiketDID2022017382

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Nyengseret No. 19 RT. 001 RW. 002 Kel. Pelindung Hewan Kec. Astana Anyar,
Kota Bandung, Jawa Barat

HILAL ABDUL HAMID FARUK
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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 :

: POLKA SANDALS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===alas kaki; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 14:58:23
540   EtiketDID2022017383

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Av. Eugène Ysaye 64, Anderlecht, 1070, Belgium
BLVCK SRL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLVCK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : BLVCK: bagian dari nama pemohon
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Anklet [kaus kaki]; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju renang; Baju tidur; Celana

jeans; Celana joging; Celana olahraga; Celana renang; Jaket-jaket; Jubah; Jubah mandi berkerudung; Kombinasi jas dan jaket
untuk dipakai saat musim hujan; Masker wajah (pakaian); Masker wajah [busana pakaian]; Pakaian Jogging; Pakaian Tidur;
Pakaian joging; 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 lengan panjang; Syal;
Syal tabung leher; T-shirt; T-shirt cetak; T-shirt lengan pendek; Tutup kepala; atasan berleher tinggi; atasan olahraga; baju
dalam; baju olahraga; baju rajut; cardigan; celana boxer; celana jogging; celana kamuflase; celana ketat; celana kulit; celana
olahraga; celana pakaian; celana panjang; celana panjang yang menyerap keringat; celana renang; jaket bawah; jaket
bomber; jaket bulu; jaket dengan penutup kepala; jaket denim; jaket hujan; jaket kamuflase; jaket kasual; jaket makan malam;
jaket rajut; jaket tahan air; jas hujan; jas luar; jilbab; jubah mandi; kaos; kaus kaki; kaus kaki baju pria; kaus kaki pergelangan
kaki; kaus kaki pria; kaus kaki sandal; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kemeja; kemeja berkerah;
kemeja formal; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kasual; kemeja turtleneck; kostum renang; kostum renang
dilengkapi dengan bra cup; mantel; mantel denim; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel yang terbuat dari katun;
overshirts; pakaian atasan dari bulu; pakaian berbahan denim; pakaian dalam; pakaian dalam pria; pakaian dalam wanita;
pakaian hangat; pakaian renang; pullover berkerudung; pullover bulu; puncak jogging; rompi bulu; sandal mandi; sandal selop;
sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan untuk pakaian; sepatu atletik; sepatu
datar; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu slip-on; setelan jas; sweater leher kru; syal; syal dan jilbab; syal kasmir; teddies
[pakaian dalam]; topi; topi baseball; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi ember; topi olahraga; topi pet [tutup kepala];
turtleneck===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 14:58:58
540   EtiketDID2022017384

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 :

: BRONKO
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); Mie; Pasta; Roti prata; adonan kue beku; bihun [mie]; biji cokelat;
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biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; campuran donat instan; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es
buah; es krim; garam; gula; gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup es krim; makaroni;
mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus daging; saus tomat; sediaan
makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; teh herbal, selain untuk penggunaan obat;
tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:00:00
540   EtiketJID2022017385

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Alam Sutera Trade Center (ASTC) No. E 12, Jl. Alam Sutera Boulevard,
Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten,
15325

PT. MIDAS INVESTECH INTERNATIONAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PT. MIDAS INVESTECH INTERNATIONAL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan melalui

online (internet); Jasa perdagangan ekspor-impor; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Pengadaan barang
untuk keperluan bisnis orang lain; Pengorganisasian, pengoperasian dan supervisi bisnis mata uang virtual; Penjualan barang
secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau teknologi; Penyediaan platform e-
commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; belanja online; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa administrasi
yang berkaitan dengan investasi; jasa pemasaran; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa periklanan; jasa
promosi dan pemasaran secara online; jasa promosi penjualan; kompilasi dan analisis data bisnis di bidang teknologi
blockchain dan cryptocurrency; konsultasi di bidang penyelesaian mata uang virtual; konsultasi komersial di bidang teknologi
blockchain dan cryptocurrency; konsultasi pemasaran di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi periklanan
di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan
pemasaran online; layanan perdagangan online yang terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi
cryptocurrency; layanan periklanan dan manajemen penjualan; manajemen penjualan; manajemen usaha, yaitu, majemen
belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; memberikan saran dan informasi bisnis di bidang
teknologi blockchain dan manajemen aset cryptocurrency; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam
kerangka penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara
daring/e-commerce; perdagangan online; promosi penjualan; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:00:05
540   EtiketDID2022017386

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Siliwangi No. 68, Kota Bogor, Jawa Barat, 16134
PT. AGRICON SENTRA AGRIBISNIS INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AGRISAN + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, merah, orange, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mesin penggulung untuk keperluan pertanian; alat pertanian, selain dioperasikan dengan tangan; aparatus pengerjaan

pengeringan; elevator pertanian; mekanisme robot yang digunakan dalam pertanian; mesin giling untuk keperluan pertanian;
mesin penanam benih pertanian; mesin pengering biji-bijian; mesin pengering padi; mesin pengering spin [tidak dipanaskan];
mesin pengupas kulit kopi; mesin pertanian; pemanen untuk pertanian; pembudidaya pertanian; penggiling kopi, listrik;
peralatan pemisahan bahan padat, yaitu, mesin pengering material; robot untuk penggilingan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:00:08
540   EtiketDID2022017387

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, U.S.A.
Johnson & Johnson
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: J & J
Merek Kata

566 Arti Bahasa : J & J : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===barang cetakan; barang cetakan yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:02:02
540   EtiketDID2022017388

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMAN PALEM LESTARI BLOK C 16 NO.31, RT.008, RW.005 KEL.
CENGKARENG BARAT, KEC. CENGKARENG, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11730

LIM, KAHAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: saimei
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===jas hujan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:04:41
540   EtiketDID2022017390

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL H AGUS SALIM NO. 16 PURWODINATAN SEMARANG, Kota Semarang, Jawa
Tengah, 50137

CV RAJAWALI DIESEL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GENKIITECH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dieset generator set / Diesel Genset; Mesin pembangkit Listrik (Generator); Silent generator; diesel generator; generator

listrik; generator listrik portabel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:05:33
540   EtiketJID2022017391

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bintaro Raya No.15, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, , Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12240

PT Harapan Tujuh Jaya.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Herry Trismono S.H.,M.H.,
Jalan Pembangunan III NoMOR 2-A

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: dm-domomart dan logo lingkaran
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : biru muda ; kuning; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Distributor; 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 marketing dan periklanan yang
diberikan melalui database komputer online; Jasa pemrosesan data di bidang pengumpulan, organisasi, pemrosesan,
menyesuaikan, dan otentikasi data digital; 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 penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; 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
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-jasa di dalam
bidang teknologi blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; 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; Layanan distribusi dalam bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer,
program permainan, konten permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan fungsi kantor dan
penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; 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
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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 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 yang disediakan dengan
cara jaringan digital melalui portal internet yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan ritel online dari situs
web internet yang berkaitan dengan penjualan buku; 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 menjual
peralatan fotografi/videografi.; MINI MARKET; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web;
Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); 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; Pemasaran digital;
Pemasaran, riset pasar, dan analisis pasar melalui situs web internet; 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 ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi,
kaus kaki, ikat pinggang; 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).; 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, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi
administrasi dan kantor; Penyediaan layanan direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web
online yang menampilkan hyperlink ke situs web; 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
ruang iklan di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa dan
penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman; Periklanan,
pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik; 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; administrasi dan penyelenggaraan bisnis pusat perbelanjaan di situs web; fungsi kantor; grosir
online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; iklan online; iklan situs web bisnis; 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 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 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 melalui sistem berbasis
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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 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 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
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 toko retail
secara online yang menampilkan headset realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media
digital; 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-jasa toko ritel online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya;
keypunching [fungsi kantor]; kompilasi dan analisis data bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; kompilasi
iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; konsultasi komersial di bidang teknologi blockchain dan
cryptocurrency; konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; 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 bisnis online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan grosir yang berkaitan dengan
game; layanan iklan digital; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis online di bidang
manajemen proyek; layanan pelelangan online melalui Internet; layanan perdagangan online yang terkait dengan pengaturan
pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; layanan ritel online untuk musik digital yang dapat diunduh;
layanan ritel online untuk nada dering yang dapat diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan game; layanan toko grosir
online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online
yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; manajemen bisnis,
administrasi bisnis, fungsi kantor; 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; melakukan survei
riset manajemen bisnis online; memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan saran dan informasi bisnis di
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bidang teknologi blockchain dan manajemen aset cryptocurrency; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri
dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur
berlangganan media untuk pihak lain, menjual musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; menyediakan
fasilitas online untuk live streaming video dari acara-acara promosi; menyediakan situs web (website) yang menampilkan
pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; optimasi situs web;
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; pengarsipan dokumen atau pita magnetik [fungsi kantor]; pengindeksan web untuk tujuan
komersial; penjualan lagu secara digital melalui jaringan online; penjualan lukisan; 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 pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang
dan jasa; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyewaan papan iklan digital [papan iklan];
penyewaan ruang iklan di situs web; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; strategi pemasaran konten; toko
online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:07:08
540   EtiketDID2022017392

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Eramas 2000, Blok B IX/28 RT 003/015 Pulo Gebang, Cakung - Jakarta Timur, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13950

Zacki Arief Herdiansyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: k.a.y.n Indonesian Pride
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hijab; Hijab olahraga; celana formal; gaun; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; pakaian; pakaian untuk anak-anak; pakaian,

alas kaki, tutup kepala; rok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:08:58
540   EtiketDID2022017393

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 :

: CROKO
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); Mie; Pasta; Roti prata; adonan kue beku; bihun [mie]; biji cokelat;

biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; campuran donat instan; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es
buah; es krim; garam; gula; gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup es krim; makaroni;
mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus daging; saus tomat; sediaan
makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; teh herbal, selain untuk penggunaan obat;
tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:10:47
540   EtiketDID2022017394

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pepabri Raya Gang H. Mursyid, RT: 003 / RW: 012, Kelurahan Kunciran, Kecamatan
Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, 15144, Kota Tangerang, Banten, 15144

PT. Kenziko Afrodit Internasional
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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 :

: Z'OOR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eyeliner; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk,

lipstik, pensil alis dan eyeliner; Lip tint (pewarna bibir); Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup
mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk
krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik;
Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih
wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan
pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir; basma [pewarna kosmetik]; bubuk padat untuk
compacts [kosmetik]; compacts / kompak yang mengandung make-up; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan
lama untuk keperluan kosmetik; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; kit wewanginan khusus untuk digunakan
pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis
untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat,
losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara
untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik perawatan kulit;
kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik, yaitu alas bedak,
concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye
shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim anti-
kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up untuk compacts;
maskara; maskara rambut; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; pensil blush on; pensil eyeliner; perekat untuk
keperluan kosmetik; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); pewarna
bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; sediaan kosmetik anti-
penuaan; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan untuk pembersihan,
pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; susu almond untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi
dengan sediaan perawatan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:12:29
540   EtiketDID2022017395

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 :

: JIFFY
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); Mie; Pasta; Roti prata; adonan kue beku; bihun [mie]; biji cokelat;

biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; campuran donat instan; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es
buah; es krim; garam; gula; gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup es krim; makaroni;
mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus daging; saus tomat; sediaan
makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; teh herbal, selain untuk penggunaan obat;
tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:13:22
540   EtiketJID2022017396

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Lotus Regency Blok E11 Jl. Kebun Karet, RT 19 RW 8, Kelurahan
Lokatbat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
70721, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70721

Kelana Jaya
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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 :

: Logo Ikatan Alumni Akademi Polisi (Akpol) Tahun Angkatan 2000 Batalyon Sanika Satyawada
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Abu-Abu, Merah, Hijau, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===perkumpulan alumni sekolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:14:03
540   EtiketDID2022017397

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mr. Iskandar No. 141 Km. 3, Kamolan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah
CV. Rimba Jaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ESTU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk; pupuk anorganik; pupuk hayati; pupuk organik; pupuk untuk penggunaan pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:17:05
540   EtiketDID2022017398

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 :

: OT AMANI & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Biru, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Yoghurt===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:17:41
540   EtiketDID2022017399

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Krendang Raya No 39.B, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
JONHSUN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AKAI RACING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Silver, Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengeriting rambut (hair drayer), kipas angin, lampu infra untuk keperluan kecantikan dan lampu-lampu khusus untuk
kecantikan.; COP LAMPU KENDARAAN; Fitting lampu; 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); Menara lampu; Mesin lampu LED; Pelita (Lampu
Minyak); Pemantul cahaya lampu; Penahan kap lampu; Perlengkapan lampu langit-langit; Perlengkapan lampu pembesar
listrik; 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;
String lampu; akuarium lampu; 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; busur lampu;
cerobong asap lampu; cerobong asap untuk lampu minyak; dinamo lampu untuk sepeda; filamen untuk lampu listrik; gelas
lampu; gelas untuk lampu minyak; gerak lampu keamanan sensitif; halogen bola lampu; kap lampu; 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; 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; pelampung closet; pelampung untuk tangki
jamban; pembakar untuk lampu; pemegang kap lampu; penerangan iluminasi darurat (lampu emergensi); 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; 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

08/03/2022 15:20:07
540   EtiketJID2022017400

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, U.S.A.
Johnson & Johnson

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: J & J
Merek Kata

566 Arti Bahasa : J & J : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran; konsultasi yang

berkaitan dengan manajemen biaya perawatan kesehatan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:21:36
540   EtiketJID2022017401

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Masindo Lantai 3, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 73 A, Kelurahan Tegal
Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan DKI
Jakarta 12790, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12790

PT. Wilov Wanita 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 :

: WILOV
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah Muda
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; Menyediakan akses keplatform dan portal internet untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; 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 forum on-line untuk pengiriman
pesan di antara para pengguna komputer mengenai pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan presentasi multimedia,
rapat online, acara online, pelatihan online, penjualan online, dan pemasaran online; jasa penyediaan 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 telekomunikasi yang berhubungan dengan perdagangan; 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; layanan jaringan telekomunikasi 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 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 satelit telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
layanan telekomunikasi terkait internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
menyediakan akses ke situs dalam jaringan informasi elektronik yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; penyedia basis data komputer elektronik online yang menyediakan pelanggan dengan informasi
perdagangan mengenai sekuritas dan menyediakan lembaga dan investor individu dengan jaringan otomatis untuk
perdagangan sekuritas; 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; saluran telekomunikasi untuk transaksi tanpa kontak langsung
dengan pengecer, pedagang, dan vendor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:22:18
540   EtiketDID2022017402

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Siliwangi No. 68, Kota Bogor, Jawa Barat, 16134
PT. AGRICON SENTRA AGRIBISNIS INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AGRISAN + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, merah, orange, abu-abu
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511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat pertanian, dioperasikan dengan tangan; alat-alat pertanian yang dioperasikan dengan tangan; atomizers yang

dioperasikan dengan tangan untuk keperluan pertanian; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan
pertanian; peralatan dan perkakas berkebun yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas pertanian yang
dioperasikan dengan tangan; perkakas tangan dan peralatannya, dioperasikan dengan tangan; vaporizers yang dioperasikan
dengan tangan untuk keperluan pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:23:23
540   EtiketDID2022017403

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl Kemang Selatan Raya no.14A.  Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12730

Istafiana Candarini

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: kami.
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; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; antiperspiran [perlengkapan mandi];

antiperspiran untuk penggunaan pribadi; astringen untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
shimmer lotion; dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil;
emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esensi badian; gel tanpa obat; kain dan kertas abrasif; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik tanpa obat; krim kaki tanpa obat; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion kaki tanpa obat; lotion masker tubuh;
lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion wajah tanpa obat; minyak aromatik; minyak aromatik untuk
mandi; minyak esensial aromatik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; pasta gigi tanpa obat; pencuci tangan tanpa obat;
pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; rendam kaki tanpa pengobatan; sabun
antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun krim tubuh; salep ruam popok dan lotion
tanpa obat; sediaan baskom tanpa obat; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa
untuk keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan
perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan rambut tanpa obat;
semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:23:31
540   EtiketDID2022017404

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL LEMBAH RAYA RT 003/004 KEL. TAPOS, Kota Depok, Jawa Barat
RATNA PURNAMASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BreeLux Skin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Rose Gold, Gold, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Losion menghapus make-up; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan

pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan
penghapus perekat; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri]
[deterjen]; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; astringen
untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan-bahan dan sediaan pembersih; balm rambut
non-obat; balsem, selain untuk keperluan medis; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi
dengan sediaan toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; batu tawas [astringen]; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik;
bedak wajah longgar; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk gigi dibasahi; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk tubuh berkilau; busa pembersih; cairan pembersih; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih
untuk lensa kamera; cat krom; cologne setelah bercukur; dandan; dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh
[wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esensi
badian; esensi mint [minyak esensial]; foundation cair; garam mandi tanpa obat; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel tahan lama untuk keperluan
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kosmetik; gel tanpa obat; gel untuk dipakai setelah bercukur; glitter kuku; gulungan abrasif; kain dan kertas abrasif; kapur
untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara,
blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut
khusus conditioner; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak
mengandung obat; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; krim after-shave (non-obat);
krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim boot; krim kaki
tanpa obat; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab,
lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pengurang bintik
penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim tanpa obat untuk
memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; lapisan atas cat
kuku; lapisan dasar cat kuku; lembar abrasif; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin mobil; lipstik; losion
setelah bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk tubuh; lotion
bayi [perlengkapan mandi]; lotion kaki tanpa obat; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik];
lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih non-obat; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion
tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual dalam
bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk
compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; maskara; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk
tubuh; masker pembersihan; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah;
masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan
mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan pelarut, selain untuk
digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun
tanaman; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; mengklarifikasi tonik
wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak
esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak kasturi
[wewangian]; minyak mandi tanpa obat; minyak pijat; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; mizu-oshiroi [foundation cair];
mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat
kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; parfum cair; pasta
abrasif; pasta gigi cair; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pelembab anti-penuaan; pelembab dan
pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; pelindung bibir non-obat; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih
karpet dengan pewangi; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersihan, penggerusan dan
sediaan abrasif; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pemutih kuku; pena cat kuku; pencuci tangan tanpa obat;
penetral untuk pengeritingan permanen; penghilang cat kuku; penyegar nafas; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat
untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu
mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pijat lilin untuk keperluan kosmetik;
preparat pelembab [kosmetik]; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; rendam kaki tanpa pengobatan; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair
untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh;
sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi cair; sabun tubuh tanpa obat; salep kulit pelembab
[kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sediaan abrasif; sediaan
bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan dan bahan untuk pembersihan,
pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan gigi non-obat untuk anjing;
sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak;
sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan
mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat;
sediaan menghapus make-up; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan pembersihan; sediaan
pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan karburator dan tersedak;
sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang
perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban
dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan
pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan
untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pengharum
ruangan; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat
untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik;
sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perbaikan kuku; sediaan pijat tanpa obat; sediaan rambut tanpa obat; sediaan
tata rias; 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; semir boot; semir mobil;
semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; senyawa buffing; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip napas menyegarkan; susu
almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab setelah bercukur; tempat lipstik; tips kuku; tisu (wipes) atau bantalan yang
diresapi dengan persiapan atau bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu bayi diresapi dengan sediaan
pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tubuh gemerlap; tubuh
yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; warna pipi; wewangian
alami; wewangian kayu cedar; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:23:40
540   EtiketJID2022017404

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster Virginia Village Jl. Ferrum No. 23, RT 003 RW 002, Kelurahan Kelapa Dua,
Kecamatan Kelapa Dua., Kabupaten Tangerang, Banten, 15810

Harjono, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CROWN REALTY & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CROWN REALTY Merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam, Emas dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perdagangan ekspor-impor; Layanan konsultasi komersial; Penyediaan informasi komersial melalui internet global;

Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan
peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; administrasi franchise (waralaba); layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan,
pemasaran dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas; layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis untuk
pengoperasian waralaba; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan
pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; perdagangan barang; perdagangan online; promosi, iklan, dan
pemasaran situs web online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:25:30
540   EtiketJID2022017405

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dian Istana Moca C.2-17, RT/RW: 005/008, Kota Surabaya, Jawa Timur
FREIMOND TJANDRA

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 :

: COY!
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, abu-abu, 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
yang menyediakan makanan dan minuman; 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; jasa restoran; kafe; katering makanan dan minuman;
katering yang menyediakan makanan dan minuman; layanan kantin; layanan lounge airport; layanan restoran cepat saji;
layanan snack-bar; lounge; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pelayanan ruang minum; restoran
swalayan; rumah makan; warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:26:22
540   EtiketDID2022017406

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apt Casablanca East Residence, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren
Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

YE KEHUA

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 :

: MOCO
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Plum merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===BENANG KULIT; Dompet wanita (terbuat dari kulit); Grip untuk dompet wanita; KANTONG UNTUK PENDAKI GUNUNG;

KULIT YANG SUDHA DISAMAK; Kantong untuk penyimpanan sendal selop; Tali bahu untuk dompet wanita; Tas Kulit; Tas
bayi; Tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; Tempat kartu [dompet]; barang bawaan adalah tas;
bingkai payung; bingkai tas tangan; cambuk; cambuk, pakaian kuda, dan sadel; cincin payung; dompet kulit [tas]; dompet kulit
imitasi [tas]; dompet serba guna [tas tangan]; dompet wanita; gendongan bayi dikenakan di tubuh; gendongan untuk
menggendong bayi; kalung anjing; kantong (sampul) kulit untuk pengepakan; kantong gendongan bayi; kantong kulit; kantong
kulit untuk kemasan barang dagangan; kantong kunci; kantong pelana *; koper dan tas jinjing; kotak topi dari kulit imitasi; kulit
dan tas kulit imitasi; kulit imitasi; pakaian untuk hewan; pakaian untuk hewan peliharaan; payung matahari; penutup payung;
ransel untuk membawa bayi; sabuk bahu (tali pengikat) dari kulit atau dari kulit imitasi; sabuk kulit; tali kulit; tali pengekang
untuk anjing; tas *; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan barang dagangan; tas belanja kanvas; tas berburu
olahragawan; tas kulit imitasi; tas permainan [aksesoris berburu]; tas pinggang; tas selempang untuk menggendong bayi; tas
tangan untuk wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas travel dengan pesawat terbang; tas troli olahraga bersifat
umum; tas untuk berkemah; tas untuk olahraga; tas untuk pendaki; tas wanita; tas-tas kantor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:27:17
540   EtiketJID2022017407

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Infiniti Office Jalan Letjen MT Haryono Kav. 10, MTH Square Ground Floor A4, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13330

PT Bertiga Banyak Berkat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: laporhukum
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Audit kepatuhan regulasi; Jasa agen kekayaan intelektual; Jasa drafting paten; Jasa gugatan nama domain; Jasa

konsultasi ahli dibidang kejahatan siber; Jasa konsultasi ahli dibidang penilaian kerugian dibidang hukum; Jasa konsultasi ahli
dibidang perselisihan dan penipuan terhadap perawatan kesehatan; Jasa konsultasi hukum di bidang bisnis; Jasa konsultasi
hukum di bidang pertanahan; Jasa konsultasi kekayaan intelektual; Jasa konsultasi kontrak dan hukum; Jasa konsultasi
mengenai permasalahan peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup; Jasa lisensi desain industri; Jasa lisensi domain;
Jasa lisensi rahasia dagang; Jasa lisensi yang berkaitan dengan publikasi music; Jasa manajemen Paten; Jasa manajemen
desain industri; Jasa menanggapi oposisi desain industri; Jasa menanggapi oposisi merek; Jasa menanggapi oposisi merek
Internasional; Jasa menanggapi oposisi paten; Jasa menanggapi penolakan cipta; Jasa menanggapi sanggahan desain; Jasa
menanggapi sanggahan merek; Jasa menanggapi sanggahan paten; Jasa mengajukan banding merek ke Komisi Banding
Merek; Jasa mengajukan banding paten ke Komisi Banding Paten; Jasa mengajukan oposisi desain industri; Jasa
mengajukan oposisi merek; Jasa mengajukan oposisi paten; Jasa pembuatan peringatan hak cipta di koran; Jasa pembuatan
sanggahan merek; Jasa pembuatan sanggahan paten; Jasa penanganan perkara bisnis (hukum); Jasa penanganan perkara
hukum; Jasa penanganan perkara sengketa tanah; Jasa penasehatan mengenai permasalahan peraturan-peraturan dibidang
lingkungan hidup; Jasa pendaftaran desain industri; Jasa pendaftaran hak cipta; Jasa pendaftaran paten; Jasa pendaftaran
rahasia dagang; Jasa penelusuran merek; Jasa penelusuran nama domain; Jasa penelusuran paten; Jasa pengambilan
sertifikat Hak Cipta; Jasa pengambilan sertifikat desain industri; Jasa pengambilan sertifikat merek; Jasa pengambilan
sertifikat paten; Jasa pengurusan surat-surat dan sengketa tanah; Jasa penyelesaian perselisihan hubungan industrial; Jasa
penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam rangka kesejahteraan anggota dan keluarganya; Jasa permohonan
penambahan negara merek Internasional; Jasa perpanjangan merek; Jasa perpanjangan merek Internasional; Jasa
perpanjangan nama domain; Jasa transformasi merek Internasional; Jasa-jasa konsultasi dibidang Undang-undang kemanan
dan pribadi, peraturan-peraturannya dan persyaratan-persyaratannya; Jasa-jasa konsultasi dibidang daftar (listing) dan
penelusuran persyaratan-persyaratan peraturan-peraturan Pemerintah Dalam Negeri dan Luar Negeri, untuk memperoleh ijin-
ijin dan pemenuhan syarat peraturan-peraturan; Jasa-jasa pemenuhan syarat peraturan-peraturan, ialah: meninjau standar-
standar dan praktik-praktik untuk membantu para
klien untuk memenuhi syarat dengan peraturan-peraturan Pemerintah, peraturan-peraturan dan aturan-aturan dibidang
per-Bank-an dan pemasaran modal (capital market), asuransi, pengelolaan asset, pajak, akunting, audit, jasa-jasa keuangan,
jasa-jasa pengawasan ekspor dan bea cukai, keamanan makanan, perkakas-perkakas kedokteran, anti penyuapan dan
korupsi,
pharmasi dan ilmu pengetahuan hidup, manfaat para karyawan, perobahan iklim, berbagai keperluan (utility), energi,
perawatan
kesehatan, telekomunikasi data pribadi, otomotif, dan keramahtamahan dan bersantai; Jasa-jasa penyanggaan resolusi
perselisihan dan litigasi; Konsultan hukum; Konsultansi dibidang data yang dicuri dan identitas yang dicuri; Konsultasi hukum
dan hubungan industrial; Konsultasi hukum di bidang pasar modal; Konsultasi kepatuhan regulasi dalam bidang investasi dan
keuangan; Konsultasi mengenai peraturan keselamatan di tempat kerja; Konsultasi perizinan usaha mikro dan kecil (IUMK);
Konsultasi terkait merek Internasional; Konsultasi terkait perlindungan merek Internasional; Konsultasi untuk mendapatkan
sosialisasi dan sertifikasi halal; Layanan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Layanan Kurator
dalam Kepailitan (Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).; Layanan Kurator dan Pengurus untuk
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Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Layanan Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).; Layanan hukum terkait pendaftaran merek
Internasional; Layanan kekayaan intelektual yaitu percetakan sertifikat kekayaan intelektual termasuk: sertifikat paten,
sertifikat merek, surat
pencatatan ciptaan, sertifikat desain industri,
pencatatan perpanjangan merek, pencatatan
pengalihan hak, pencatatan lisensi; Lisensi data digital, gambar diam, gambar bergerak, audio dan teks; Lisensi merek
Internasional; Manajemen merek dagang; Memberikan Solusi Hukum mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.; Memberikan informasi mengenai prosedur hukum yang berkaitan dengan hukum Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Memberikan informasi tentang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.; Memberikan informasi tentang agensi untuk pendaftaran atau penyetoran peradilan; Menyediakan
autentikasi identifikasi informasi pribadi, yaitu, konsultasi dalam hal autentikasi dan pelacakan produk dan dokumen, serta
pengawasan dan perlindungan merek, untuk melindungi atas pemalsuan, pengubahan secara ilegal, dan pengalihan, dan
untuk memastikan integritas dari produk dan dokumen asli; Nasihat hukum dalam menanggapi permintaan untuk tender;
Pemantauan merek Internasional; Pemberian lisensi atas hak milik intelektual; Pemberian lisensi atas merek dagang;
Pendaftaran merek internasional; Penelusuran merek Internasional; Pengolahan hak cipta dan desain industri; Pengumpulan,
manajemen, penelitian, analisis dan evaluasi informasi yang berkaitan dengan situasi dan hukum internasional; Penyedia
layanan informasi, penasihat, dan konsultasi terkait lisensi, lisensi database, lisensi penggunaan perangkat lunak komputer
dan program komputer, lisensi perangkat lunak dan teknologi, autentikasi akses internet, layanan autentikasi dan verifikasi
pengguna; eksploitasi hak kekayaan industri dan hak cipta dengan cara lisensi; jasa administrasi hukum lisensi; jasa advokasi
hukum; jasa agen merek dagang; jasa agen paten; jasa arbitrase; jasa arbitrase yang berkaitan dengan hubungan industri;
jasa arbitrasi, mediasi dan penyelesaian sengketa; jasa bantuan hukum dalam pembuatan kontrak; jasa dukungan hukum;
jasa dukungan litigasi; jasa dukungan litigasi yang dibantu komputer; jasa eksploitasi hak properti industri dan hak cipta
dengan lisensi [layanan hukum]; jasa hukum; jasa hukum dalam hal pemantauan merek dagang; jasa hukum di bidang hukum
privasi dan keamanan yang berkaitan dengan perangkat lunak; jasa hukum untuk prosedur yang berkaitan dengan hak
properti industri; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak cipta film; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi
hak cipta untuk barang cetakan; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak kekayaan intelektual; jasa hukum yang
berkaitan dengan eksploitasi hak properti industri dan hak cipta; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak siar; jasa
hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak transmisi; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak-hak tambahan di
bidang pengelolaan barang dagangan; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak-hak tambahan yang berkaitan
dengan produksi film, televisi, video dan musik; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi paten; jasa hukum yang
berkaitan dengan lisensi hak cipta; jasa hukum yang berkaitan dengan manajemen klaim untuk perusahaan asuransi, pialang
asuransi dan perusahaan industri; jasa hukum yang berkaitan dengan manajemen, kontrol dan pemberian hak lisensi; jasa
hukum yang berkaitan dengan negosiasi dan penyusunan kontrak yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa
hukum yang berkaitan dengan negosiasi kontrak untuk orang lain; jasa hukum yang berkaitan dengan pembentukan dan
pendaftaran perusahaan; jasa hukum yang berkaitan dengan pendaftaran merek dagang; jasa hukum yang berkaitan dengan
pengelolaan dan eksploitasi hak cipta dan hak cipta tambahan; jasa hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan
eksploitasi hak cipta untuk produksi film, televisi, teater dan musik; jasa investigasi hukum; jasa investigasi terkait dengan
klaim asuransi; 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 di bidang litigasi; jasa konsultasi di bidang
pencurian data dan pencurian identitas; jasa konsultasi di bidang undang-undang privasi dan keamanan yang berkaitan
dengan perangkat lunak; jasa konsultasi hukum; jasa konsultasi hukum di bidang perpajakan; jasa konsultasi hukum
profesional yang berkaitan dengan waralaba; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa
konsultasi hukum yang berkaitan dengan iklan televisi, hiburan televisi dan olahraga; jasa konsultasi hukum yang berkaitan
dengan pemetaan paten; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan waralaba; jasa konsultasi kekayaan intelektual di
bidang paten dan permohonan paten; jasa konsultasi paten dan properti industri; jasa konsultasi yang berkaitan dengan aspek
hukum waralaba; jasa konsultasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa konsultasi yang berkaitan dengan hak
properti industri; jasa konsultasi yang berkaitan dengan keselamatan di tempat kerja; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
lisensi hak cipta; jasa konsultasi yang berkaitan dengan lisensi kekayaan intelektual; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
lisensi merek dagang; jasa konsultasi yang berkaitan dengan lisensi paten; jasa konsultasi yang berkaitan dengan lisensi
perangkat lunak komputer; jasa konsultasi yang berkaitan dengan manajemen hak cipta; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan manajemen kekayaan intelektual; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pendaftaran nama domain; jasa konsultasi
yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan intelektual dan hak cipta; jasa konsultasi yang berkaitan dengan peraturan
keselamatan di tempat kerja; jasa konsultasi yang berkaitan dengan perlindungan desain industri; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan perlindungan hak cipta; jasa konsultasi yang berkaitan dengan perlindungan merek dagang; jasa konsultasi
yang berkaitan dengan perlindungan paten; jasa konsultasi yang berkaitan dengan properti industri; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan urusan hukum pribadi; jasa konsultasi yang berkaitan dengan urusan regulasi; jasa lisensi; jasa lisensi
[layanan hukum] dalam kerangka penerbitan perangkat lunak; jasa lisensi barang cetakan [layanan hukum]; jasa lisensi
database [layanan hukum]; jasa lisensi desain terdaftar [layanan hukum]; jasa lisensi film, televisi dan video [layanan hukum];
jasa lisensi film, televisi, video, musik dan gambar [layanan hukum]; jasa lisensi gambar arsitektur untuk orang lain [layanan
hukum]; jasa lisensi hak atas produksi film, televisi dan video [layanan hukum]; jasa lisensi hak cipta [layanan hukum]; jasa
lisensi hak properti industri; jasa lisensi hak properti industri dan hak cipta [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan
dengan film [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan penggunaan foto [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang
berkaitan dengan produksi audio [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan produksi televisi [layanan hukum];
jasa lisensi hak yang berkaitan dengan produksi video [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan produksi,
format dan program televisi, video dan radio [layanan hukum]; jasa lisensi karakter kartun [layanan hukum]; jasa lisensi karya
musik [layanan hukum]; jasa lisensi kekayaan intelektual; jasa lisensi kekayaan intelektual dan hak cipta; jasa lisensi kekayaan
intelektual di bidang hak cipta [layanan hukum]; jasa lisensi kekayaan intelektual di bidang merek dagang [layanan hukum];
jasa lisensi konsep waralaba; jasa lisensi konsep waralaba [layanan hukum]; jasa lisensi merek dagang [layanan hukum]; jasa
lisensi musik [layanan hukum]; jasa lisensi otoritas; jasa lisensi paten [jasa hukum]; jasa lisensi paten dan permohonan paten
[layanan hukum]; jasa lisensi penelitian dan pengembangan [layanan hukum]; jasa lisensi perangkat lunak komputer [layanan
hukum]; jasa lisensi perangkat lunak komputer dan hak properti industri [layanan hukum]; jasa lisensi permohonan paten
[layanan hukum]; jasa lisensi program komputer [layanan hukum]; jasa lisensi program radio dan televisi [layanan hukum]; jasa
lisensi slogan iklan dan karakter kartun [layanan hukum]; jasa lisensi teknologi [layanan hukum]; jasa lisensi yang berkaitan
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dengan hak pertunjukan [layanan hukum]; jasa lisensi yang berkaitan dengan pembuatan barang [layanan hukum]; jasa lisensi
yang berkaitan dengan penerbitan musik [layanan hukum]; jasa litigasi; jasa manajemen dan eksploitasi hak properti industri
dan hak cipta dengan lisensi untuk orang lain [layanan hukum]; jasa manajemen hak cipta; jasa manajemen kasus, yaitu,
layanan hukum untuk orang-orang yang dilecehkan di dalam negeri; jasa mediasi; jasa mediasi [layanan hukum]; jasa mediasi
dalam prosedur hukum; jasa mediasi perceraian; jasa notaris; jasa notaris publik; jasa paralegal; jasa pelaporan pengadilan
[layanan hukum]; jasa pemantauan hak kekayaan intelektual untuk tujuan penasehat hukum; jasa pemantauan hak properti
industri untuk tujuan penasehat hukum; jasa pemantauan merek dagang [layanan hukum]; jasa pemberian saran litigasi; jasa
pembuatan akta tanah [layanan hukum]; jasa pemesanan layanan hukum secara daring (online); jasa pemesanan untuk
layanan hukum; jasa penasehatan dan konsultansi mengenai masalah peraturan-peraturan hukum; jasa penasihat dan
perwakilan hukum; jasa penasihat hukum; jasa penasihat hukum yang berkaitan dengan waralaba; jasa penasihat, perwakilan
dan bantuan dalam litigasi dan prosedur peradilan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dan hak terkait; jasa
pendaftaran dokumen tentang catatan publik resmi [layanan hukum]; jasa pendaftaran nama domain [layanan hukum]; jasa
pendaftaran nama domain untuk identifikasi pengguna pada jaringan komputer global [layanan hukum]; jasa penelitian hukum;
jasa penelitian hukum dan peradilan di bidang kekayaan intelektual; jasa penelitian hukum yang berkaitan dengan hak
kekayaan intelektual; jasa penelitian hukum yang berkaitan dengan penggabungan bisnis; jasa penelitian hukum yang
berkaitan dengan transaksi lahan yasan/realestat; jasa pengacara; jasa pengawalan/pengiringan di masyarakat
[pendampingan/penemanan]; jasa pengawasan hak cipta; jasa pengawasan hukum; jasa pengawasan kekayaan intelektual;
jasa pengawasan/pengamatan merek dagang; jasa pengelolaan hak properti industri dan hak cipta; jasa pengelolaan hak
properti industri dan hak cipta untuk orang lain; 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; jasa
penyediaan informasi hukum dari database interaktif daring (online); jasa penyediaan informasi secara daring (online) dibidang
hukum; jasa penyediaan informasi tentang isu/persoalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; 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 terkait dengan agen lisensi hak cipta;
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 penyelesaian sengketa; jasa penyelesaian sengketa alternatif; jasa penyelidikan latar belakang pra-
kerja; jasa penyiapan dokumen hukum; jasa penyiapan dokumen hukum dan jasa penelitian untuk pengacara; jasa penyiapan
laporan hukum; jasa penyiapan laporan hukum di bidang hak asasi manusia; jasa perwakilan dan bantuan dalam sengketa
hukum di hadapan badan arbitrasi, mediasi, dan penyelesaian sengketa alternatif; jasa pidana; jasa riset dan pendukung
hukum kekayaan intelektual, yaitu, penelusuran hak cipta dan analisa pelanggaran; jasa sertifikasi dokumen hukum yang
diberikan oleh asosiasi kepada anggotanya; jasa sewa guna usaha hak reproduksi foto dan transparansi kepada orang lain
[layanan hukum]; 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 bantuan hukum; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
hukum; layanan mediasi untuk perselisihan perkawinan; lisensi barang cetakan; lisensi hak cipta; lisensi hak kekayaan
intelektual.; lisensi hak yang berkaitan dengan penggunaan foto; lisensi hak yang berkaitan dengan produksi audio; lisensi hak
yang berkaitan dengan produksi video; meninjau standar dan praktik untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan; menyediakan informasi dalam bidang kekayaan intelektual dan hak cipta; menyediakan informasi dalam bidang
kekayaan intelektual dan hak cipta melalui database online; menyediakan informasi online dalam bidang kekayaan intelektual
dan hak cipta===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:29:11
540   EtiketJID2022017408

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kramat Raya No. 178C , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430
PT. Ryuichi Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RYUICHI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Ryuichi adalah first son of Dragon artinya anak laki-laki pertama naga. Merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa instalasi, perbaikan dan pemeliharaan peralatan pemanas dan/atau pendingin air, peralatan penyaringan air, filter air,

filter air minum, peralatan pemurnian air, pendingin air, dispenser air, instalasi penyaringan air, instalasi pemurnian air, dan
peralatan pengolahan air; Jasa-jasa di bidang bengkel kendaraan; Perbaikan atau pemeliharaan mesin konstruksi dan
aparat/peralatan untuk pekerjaan perbaikan beton dan pekerjaan anti-korosi (anti-karat); 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; anti karat; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan alat
deteksi kebakaran; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dapur; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan
pasokan air; instalasi, perbaikan dan pemeliharaan, penghancuran, pengecatan, dan pembangunan kembali minyak dan gas,
tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan silinder untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan bagian-bagiannya; jasa
bangunan dan konstruksi; jasa konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan dan struktur lainnya; jasa
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pembangunan sipil; jasa pembangunan taman; jasa pemeliharaan dan perbaikan untuk pipa gas; jasa teknik kelistrikan
(pembangunan); jasa teknik struktur (pembangunan); layanan konsultasi di bidang konstruksi, perbaikan, restorasi,
pemeliharaan dan pemasangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan peletakan pipa; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan mekanik dan listrik; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pembangunan pekerjaan umum; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pembongkaran bangunan; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan pemeliharaan pipa ledeng; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perbaikan bangunan;
memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua; pemasangan alat
pemanas, pendingin, pendingin udara, pengeringan, ventilasi dan ekstraksi debu; pemasangan alat pendingin; pemasangan
peralatan binatu dan dapur; pemasangan pipa air; pemasangan pipa gas dan air; pemasangan sistem drainase air hujan;
pemasangan sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara [HVAC]; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan
dan peralatan listrik dan elektronik; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem deteksi kebakaran; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan sistem pendingin dan pendingin udara untuk lingkungan yang dikendalikan suhu; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan sistem saluran air limbah; pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan saluran, selang dan pipa
bertekanan tinggi untuk sistem hidrolik; pencucian kendaraan bermotor; pengembangan perumahan (jasa pembangunan
gedung); pengembangan properti (jasa gedung dan pembangunan); pengembangan properti (jasa pembangunan gedung);
pengembangan tanah dan bangunan pemukiman (jasa pembangunan); pengisian baterai kendaraan; perawatan dan
perbaikan dari utilitas yang ada pada gedung; perbaikan atau pemeliharaan alarm kebakaran dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; perbaikan atau pemeliharaan alat pemurni air dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
perbaikan atau pemeliharaan alat pendingin udara untuk keperluan industri; perbaikan atau pemeliharaan pembangkit listrik
tenaga nuklir dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan atau pemeliharaan peralatan pendingin udara;
perbaikan atau pemeliharaan peralatan pendingin udara untuk keperluan industri dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; perbaikan atau pemeliharaan pompa; perbaikan atau pemeliharaan pompa dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; perbaikan bak mandi; perbaikan dan pemeliharaan alat pendingin udara; perbaikan dan pemeliharaan
instalasi sanitasi; perbaikan dan pemeliharaan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat
tinggal dan pengembangan real estat lainnya; perbaikan instalasi pasokan energi dan peralatan untuk penerangan,
pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air, dan keperluan sanitasi; perbaikan
konstruksi dan mesin pertanian; perbaikan mangkuk toilet dengan jet air bidet terintegrasi dan penyediaan informasi yang
berkaitan dengannya; perbaikan mesin konstruksi; perbaikan peralatan dan instalasi untuk menghasilkan daya; perbaikan
peralatan elektronik; perbaikan peralatan untuk penerangan, pemanasan, penghasil uap, pemasakan, pendinginan,
pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi; renovasi dan pemeliharaan pusat perbelanjaan, kompleks industri,
gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:31:32
540   EtiketJID2022017410

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Masindo Lantai 3, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 73 A, Kelurahan Tegal
Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan DKI
Jakarta 12790, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12790

PT. Wilov Wanita 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 :

: WILOV
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan konseling di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi yang disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan

kesehatan; 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; konsultasi kejiwaan; layanan kejiwaan; 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; menyediakan informasi daring terkait kesehatan dan kebugaran untuk
pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; pengujian kejiwaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:31:33
540   EtiketDID2022017410

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Krendang Raya No 39.B, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
JONHSUN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : AKAI RACING
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Silver, Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bagian-bagian rem selain untuk kendaraan; Camshaft untuk mesin kendaraan; Dongkrak troli kendaraan [Mesin];

Dudukan mesin, selain untuk kendaraan darat; Elemen mesin (bukan untuk kendaraan darat); Gearboxes (set gigi) selain
untuk kendaraan darat; Kabel kopling untuk mesin selain untuk kendaraan darat; Kabel rem bagian mesin selain untuk
kendaraan darat; Kampas kopling untuk mesin selain untuk kendaraan darat; Klep kendaraan; Lembaran tipis berteknologi
nano untuk menghemat bahan bakar kendaraan dan mengurangi emisi (gas buang) kendaraan dengan aplikasi ditempelkan
pada tangki bahan bakar; Lift sepeda motor; Mesin balancing roda kendaraan; 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 dan motor, selain
untuk kendaraan darat; Mesin spooring roda kendaraan; Mesin tenaga kendaraan darat (tidak termasuk bagian-bagiannya);
Motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat; Penyaring minyak untuk kendaraan, sepeda motor, kapal dan pesawat
terbang; Peralatan penghemat bahan bakar untuk kendaraan, sepeda motor, kapal dan pesawat terbang (bagian dari mesin);
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.; Turbo (alat
untuk menambah kecepatan pada mesin kendaraan); alat untuk mendinginkan gas di antara kompresi berurutan, terutama
dalam mesin kendaraan supercharged (inter cooler), yaitu, bagian-bagian mesin kendaraan yang terdiri dari penukar panas
untuk pendingin udara dalam mesin kendaraan; alternator untuk kendaraan darat; aparat knalpot untuk kendaraan air; aparat
knalpot untuk kendaraan darat; bagian mesin kendaraan, yaitu alat penerima untuk pendingin; bagian mesin kendaraan, yaitu
tangki cadangan untuk mendinginkan mesin kendaraan; bagian mesin mekanis untuk kendaraan darat, yaitu pengendali kipas
radiator untuk mesin kendaraan; bagian-bagian mesin mekanik untuk kendaraan darat; bantalan rem, selain untuk kendaraan;
batang penghubung untuk mesin kendaraan darat; blokir rem, selain untuk kendaraan darat; busi untuk mesin kendaraan
darat; busi untuk mesin pembakaran internal kendaraan; dilaminasi pegas daun, selain untuk kendaraan darat; distributor
untuk mesin kendaraan; elemen mekanis untuk kendaraan darat, yaitu radiator untuk motor dan mesin; elemen mekanis untuk
kendaraan darat, yaitu, pendingin oli untuk mesin; freewheels, selain untuk kendaraan darat; gasket logam untuk mesin
kendaraan; gasket mesin bukan logam untuk kendaraan; gasket, bukan dari logam, untuk mesin kendaraan; generator untuk
kendaraan darat; gigi kotak, selain untuk kendaraan darat; gigi perakitan, selain untuk kendaraan darat; gigi perubahan
kecepatan, selain untuk kendaraan darat; gigi reduksi, selain untuk kendaraan darat; gigi, selain untuk kendaraan darat;
header menjadi bagian dari sistem knalpot kendaraan; instalasi pencuci untuk kendaraan; instalasi pencucian kendaraan;
intake udara menjadi snorkeling untuk kendaraan; kampas rem, selain untuk kendaraan; katup pengendali air untuk
Kendaraan sel bahan bakar; komidi putar parkir kendaraan; kompresor elektronik untuk kendaraan hibrid atau kendaraan
elektrik; kompresor udara untuk kendaraan; konverter torsi hidrolik, selain untuk kendaraan darat; konverter torsi, selain untuk
kendaraan darat; kopling dan belting mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopling dan peralatan untuk transmisi daya,
selain untuk kendaraan darat; kopling mesin dan transmisi komponen, kecuali untuk kendaraan darat; kopling mesin dan
transmisi komponen, selain untuk kendaraan darat, dan bagian untuk itu; kopling transmisi listrik untuk kendaraan air; kopling,
selain untuk kendaraan darat; lift mekanik untuk bergerak, parkir dan menyimpan kendaraan darat; mekanisme listrik [motor]
untuk windows kendaraan operasional; mekanisme pembukaan listrik untuk jendela kendaraan; mekanisme penutupan listrik
untuk jendela kendaraan; mekanisme propulsi, selain untuk kendaraan darat; membajak pisau untuk kendaraan; mendorong
kopling poros, selain untuk kendaraan darat; mengemudi motor, selain untuk kendaraan darat; mengemudi rantai, selain untuk
kendaraan darat; mengemudi sabuk untuk motor, selain untuk kendaraan darat; menggerakkan perangkat untuk membuka
dan menutup pintu kendaraan; mesin (bukan untuk kendaraan darat); mesin bensin, selain untuk kendaraan darat; mesin cuci
kendaraan; mesin dan motor untuk model kendaraan; mesin diesel, selain untuk kendaraan darat; mesin hobi grade untuk
dikendalikan radio kendaraan udara dan permukaan; mesin jet, selain untuk kendaraan darat; mesin kelas hobi untuk
kendaraan udara dan permukaan dikendalikan remote; mesin pembakaran internal untuk pembangkit listrik, selain untuk
kendaraan darat; mesin pembakaran internal, selain untuk kendaraan darat; mesin ramjet, selain untuk kendaraan darat;
mesin roket, selain untuk kendaraan darat; mesin untuk kendaraan bantalan udara; mesin, selain dari untuk kendaraan darat;
mesin, selain untuk kendaraan darat; motor AC dan motor DC (tidak termasuk yang untuk kendaraan darat); motor dan mesin
selain untuk kendaraan darat yang digerakkan oleh motor dan bagiannya; motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat;
motor listrik dan bagiannya, selain untuk kendaraan darat; motor listrik untuk jendela kendaraan operasional; motor listrik,
bukan untuk kendaraan darat; motor starter untuk kendaraan darat; motor, listrik, selain untuk kendaraan darat; motor, selain
untuk kendaraan darat; muffler sebagai bagian dari sistem pembuangan kendaraan; pembukaan dan penutupan mekanisme
listrik untuk jendela kendaraan; pendinginan sel bahan bakar pompa untuk digunakan dalam kendaraan; penggerak bantuan
listrik dan penggerak utama listrik untuk kendaraan, termasuk sensor, kontrol dan peralatan switching; penggerak mula (prime
movers) bukan elektrik, bukan untuk kendaraan darat (selain "pembangkit listrik tenaga air" dan "pembangkit listrik tenaga
angin"); penyalaan elektronik untuk kendaraan; perangkat drive yang electropneumatic untuk membuka dan menutup pintu
kendaraan; perangkat drive yang elektromekanis untuk membuka dan menutup pintu kendaraan; perangkat pengapian untuk
mesin kendaraan darat; peredam kejut (elemen mesin bukan untuk kendaraan darat); pipa kepala sebagai bagian dari sistem
pembuangan kendaraan; pipa knalpot untuk mesin kendaraan darat; piston untuk mesin kendaraan; piston untuk mesin
kendaraan darat; pita/perekat pararel (termasuk sabuk konveyor, tidak termasuk sabuk mesin untuk kendaraan darat;
pita/perekat pararel (termasuk sabuk konveyor, tidak termasuk sabuk mesin untuk kendaraan darat) (bagian dari mesin);
pompa air untuk mesin kendaraan darat; pompa bahan bakar untuk mesin kendaraan darat; pompa minyak untuk mesin
kendaraan darat; pompa oli motor (untuk kendaraan bermotor); pompa pendingin untuk kendaraan sel bahan bakar; pompa
untuk mesin kendaraan darat; poros transmisi, selain untuk kendaraan darat; poros, gandar atau spindel, elemen mesin selain
kendaraan darat; puli dinamo untuk kendaraan; rantai penggerak selain untuk kendaraan darat; rantai penggerak, selain untuk
kendaraan darat; rantai roller, selain untuk kendaraan darat; rantai transmisi, selain untuk kendaraan darat; rem band, selain
untuk kendaraan darat; roda gigi planet, selain untuk kendaraan darat; sabuk kipas untuk mesin kendaraan darat; sabuk
penggerak untuk motor, selain untuk kendaraan darat; sabuk transmisi, selain untuk kendaraan darat; sabuk untuk mesin
kendaraan pertanian; saringan udara kendaraan; sepatu rem, selain untuk kendaraan; silinder mesin untuk kendaraan; silinder
mesin untuk kendaraan darat; sistem asupan udara dan komponen untuk kendaraan; sistem operasi elektro-magnetik untuk
tujuan pembangkitan yang meliputi penyediaan ke sistem kelistrikan kendaraan dan operasi motor terhenti dan selama fase
akselerasi; sistem pembuangan untuk kendaraan; starter tendangan untuk sepeda motor; timing belt untuk mesin kendaraan
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darat; transmisi, selain untuk kendaraan darat; turbin gas, selain untuk kendaraan darat; turbin uap, selain untuk kendaraan
darat; turbin udara, selain untuk kendaraan darat; turbin, selain untuk kendaraan darat; unit catalytic converter untuk knalpot
kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:33:34
540   EtiketJID2022017412

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, U.S.A.
Johnson & Johnson

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: J & J
Merek Kata

566 Arti Bahasa : J & J : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pendidikan di bidang medis; Layanan pendidikan; pendidikan kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:34:15
540   EtiketDID2022017413

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Lingkar Timur KM-4 (Pergudangan Central Kemiri,Sidoarjo,Kabupaten
Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

PT. RADIAN SUKSES BERSAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
Jalan Ngagel Wasana III No 53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RADIAN SUKSES BERSAMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning,Hitam,Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tiang dari logam; Tiang logam (struktur) dari logam; tiang-tiang logam; utilitas tiang logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:34:24
540   EtiketDID2022017414

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bligo No.13 RT.006 RW.002 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan, Kabupaten
Pekalongan, Jawa Tengah, 51171

CV. PUTRA BINDA  MEDIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BINDA KU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam,Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain kasa untuk keperluan medis; kain kasa untuk pembalut; kapas untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:35:16
540   EtiketDID2022017415

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Imam Bonjol KM 2,6,
Nusa Jaya, Karawaci, Kota Tangerang
, Banten

PT. Rifyo Indonesia
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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 :

: Rifyo
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan cream
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Gantungan pakaian bukan dari logam; Kantong tidur untuk berkemah; Meja

[furnitur]; Rak serbaguna; Rak yang digantung; bantal; bingkai foto; bingkai tempat tidur; cermin; furniture / perabot rumah
tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; gantungan cermin, bukan dari logam; gantungan handuk
[furniture]; gantungan pakaian; guling; kapstok-kapstok untuk pakaian dari besi; kasur; kasur busa; kasur dacron; kasur latex;
kasur pegas; kasur udara; kursi; kursi-kursi; lemari [perabot]; lemari pakaian; lemari plastik; lemari-lemari termasuk lemari
pakaian, lemari besi dan buffet; matras kantong tidur untuk berkemah; meja; rak; rak furnitur; rak piring===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:36:03
540   EtiketJID2022017416

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN. SAMBIROBYONG RT.1/3, DS. SAMBIROBYONG, KEC. KAYEN KIDUL, KAB.
KEDIRI, Jawa Timur

YIMMY STEPHANOES

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 :

: LAHAP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, UNGU, HIJAU, KUNING, MERAH, HITAM, COKLAT
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 penitipan
anak dan penitipan anak harian; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa akomodasi
sementara; Jasa bar; Jasa hotel dan resor; Jasa kedai kopi; Jasa konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa
pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa pemondokan kemah; Jasa penyedia makanan
Kebab; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan
makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa
penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa penyewaan gedung untuk
tempat konser; Jasa penyewaan ruang konferensi, konvensi, seminar dan rapat; Jasa penyewaan villa; Jasa reservasi
pemesanan untuk akomodasi dan makan; Jasa resort; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba;
Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar
cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa rumah orang tua; Jasa/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; 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 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 menjemput makanan; Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi tentang akomodasi
dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya; Layanan pemberian
nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan
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 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; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan
konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan minuman untuk

Halaman 331 dari 374



orang yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar;
Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Pemesanan meja
restoran secara online; Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyediaan akses ke lounge VIP; Penyediaan fasilitas dapur;
Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran; Penyediaan katering;
Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar;
Penyewaan akomodasi liburan; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan losmen; Penyewaan rumah mobil [akomodasi
sementara]; Penyewaan tempat untuk acara sosial; Penyewaan tisu basah; Pondok penyediaan makanan sate; Pusat Jajanan
Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan
tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman;
Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food
Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; 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 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 dan
layanan katering untuk para tamu; akomodasi sementara yang disediakan oleh peternakan Bung; angkringan; bar dan layanan
katering; bar kopi; cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi kue; dekorasi makanan;
delicatessens [restoran]; 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 restoran; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi
sementara; 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 perhotelan; 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 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-jasa pemesanan restoran
dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar;
jasa/layanan penyewaan ruang; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe,
kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering
makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi;
katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang
menyediakan makanan dan minuman; kedai ayam goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; keramahtamahan
perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan minuman; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan akomodasi
hotel; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat
menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan
minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat
penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak;
layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan bar dan
restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan
bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus buah dan jus sayuran; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan
cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan hotel dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan
hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan
bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan
restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan katering keliling; layanan
katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan katering untuk
menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk menyediakan
masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk panti jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering untuk
rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan katering
untuk sekolah; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kios makanan menjadi layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan; layanan kopi dan
bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang;
layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan minum teh; layanan
pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk
restoran dan makanan; layanan pemesanan kamar hotel; layanan penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan
persiapan makanan; layanan rantai restoran; layanan rantai rumah kopi; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran;
layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan
restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran soba;
layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan restoran udon;
layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran,
katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang minum teh; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich,
cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah kopi; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan sommelier untuk
penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan makanan; layanan spa, yaitu, penyediaan
akomodasi sementara dan penyediaan makanan untuk klien dari suatu spa kesehatan atau spa kecantikan; layanan teater
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makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan yang menawarkan makanan dan minuman
untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan minuman teh; melayani makanan dan minuman; melayani minuman
beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi
segera; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman; memberikan informasi penginapan melalui Internet;
memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet; memberikan informasi tentang bartending; memberikan
informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan peringkat
dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan
tentang restoran dan bar; mengambil layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan
dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet;
menyajikan makanan dan minuman di 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 sementara di rumah
kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan layanan informasi penginapan perjalanan dan
layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong; menyediakan layanan katering makanan dan minuman
berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga,
konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan
layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman
untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan makanan dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan
penitipan anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan
makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di
bistro; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak
untuk orang tua; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba;
menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di
restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan
minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan
makanan dan minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman
untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman
untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan dan 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 penginapan sementara di kamp liburan; menyediakan pusat
penitipan anak untuk anak-anak, orang cacat atau orang tua; menyediakan saran dan layanan informasi on-line terkait dengan
anggur dan pasangan makanan; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pelayanan ruang minum;
pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan jasa katering; pemesanan
reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; pengaturan untuk penyediaan makanan; pengaturan, pemesanan, penyediaan,
penyewaan dan pemesanan rumah untuk liburan, rumah wisata dan apartemen, hotel, kamar hotel, motel, akomodasi
sementara, makanan, fasilitas menjaga dan merawat anak, layanan restoran dan catering; penginapan turis; pengukiran
makanan; penyajian makanan dan minuman; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan
makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan
suatu situs web; penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan
minuman; penyediaan informasi yang berhubungan 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 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 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
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
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dapur untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan mesin pembuat permen kapas; penyewaan mesin
pengeluaran minuman; penyewaan pendingin air minum; penyewaan penginapan sementara; penyewaan penutup lantai untuk
hotel; penyewaan peralatan bar; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan; penyewaan peralatan
makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan peralatan memasak untuk keperluan
industri; penyewaan perlengkapan lampu; penyewaan piring lecet; penyewaan popcorn popper; penyewaan ruang konferensi;
penyewaan ruang pertemuan; penyewaan ruang sementara; penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna
untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; penyewaan ruangan untuk mengadakan
acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan tempat pameran; penyewaan tempat untuk acara dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain
mesin penjual otomatis; penyiapan makanan; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan
di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham
tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera;
persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan
makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain
berdasarkan outsourcing; pusat makanan/jajan; reservasi akomodasi hotel dan makanan; 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; rumah makan; rumah makan cina halal; rumah pemondokan; salad bar [layanan
restoran]; sediaan-sediaan makanan dan minuman; sewa air mancur coklat; tempat makan yang menyediakan kudapan
(penyediaan makanan dan minuman); warung kopi; warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:38:15
540   EtiketDID2022017417

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1270 Winwood Drive, Lake Forest, Illinois 60045, United States
Haven Market LLC

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 :

: iNEED
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Suplemen diet, yaitu, bar protein; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; sediaan vitamin; suplemen diet; suplemen

diet untuk konsumsi manusia; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen makanan; suplemen nutrisi; suplemen protein
untuk manusia; suplemen vitamin; suplemen vitamin dan mineral; vitamin; vitamin bergetah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:38:21
540   EtiketJID2022017418

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dian Istana Moca C.2-17, RT/RW: 005/008, Kota Surabaya, Jawa Timur
FREIMOND TJANDRA

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 :

: COY!
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, abu-abu, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa Penjualan Makanan Dan

Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan
dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa stand penjualan makanan dan minuman;
Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Penjualan makanan dan minuman secara online; Periklanan online;
Toko makanan online; Toko minuman online; Toko online di bidang makanan dan minuman; administrasi franchise (waralaba);
fungsi kantor; jasa penjualan makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan toko ritel untuk
makanan dan minuman; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe,
kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; pemasaran media sosial; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan
minuman; toko; toko online; toko-toko===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:40:54
540   EtiketDID2022017419

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sarinah Lantai 12 Jl.MH Thamrin No. 11 Gondanagdia, Menteng ,Jakarta
Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350

PT.Asia Pacific Marketing International

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk; pupuk anorganik; pupuk untuk penggunaan pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:42:03
540   EtiketJID2022017420

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bintaro Raya No.15, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, , Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12240

PT Harapan Tujuh Jaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Herry Trismono S.H.,M.H.,
Jalan Pembangunan III NoMOR 2-A

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: dm-domomart dan logo lingkaran
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru muda; kuning; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa komunikasi, yaitu transmisi suara dan rekaman audio visual yang disiarkan melalui internet, jaringan kabel, jaringan

nirkabel, satelit, atau jaringan multimedia interaktif; Jasa pengiriman komunikasi jaringan serat optik; Jasa penyediaan
informasi telekomunikasi; Jasa penyiaran televisi; Jasa streaming konten media digital untuk pihak lain; Jasa transmisi satelit;
Jasa-jasa telekomunikasi satelit; Jasa-jasa telekomunikasi, yaitu transmisi dan penyiaran suara, bunyi, data, video, grafis,
gambar-gambar visual, dan informasi lainnya melalui jaringan-jaringan komunikasi berbasis luar angkasa dan terestrial; Jasa-
jasa telekomunikasi, yaitu transmisi suara dan data melalui jaringan satelit; 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 transmisi data/audio/video/game dan konten multimedia sesuai permintaan; Layanan video dan
berbagi data peer-to-peer, yaitu transmisi elektronik dari file video digital, konten grafis dan audio di antara pengguna internet;
Layanan webcasting; Penyediaan jaringan untuk Pemesanan Barang Melalui Internet,; Penyewaan dan penyewaan lebih
lanjut pada pihak ketiga (sub-leasing) untuk kapasitas kabel data (bandwith) dan jasa-jasa transfer data dari stasiun pemancar
bumi ke satelit (uplink); Penyiaran dan streaming Konten audio, visual, teks, video, dan audiovisual melalui jaringan komputer
global.; 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; Transmisi file penagihan digital untuk konten online; jasa fasilitas online dan
telekomunikasi untuk bertukar pesan, teks, foto, gambar, video, konten audio, konten multimedia, file elektronik, informasi, dan
data; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan layanan telekomunikasi telepon yang disediakan melalui
kartu panggilan telepon prabayar; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan penyewaan WiFi portabel; 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,
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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 komunikasi, yaitu, transmisi,
menerima, mengunduh, streaming, dan menyiarkan teks, gambar, audio, video dan data melalui perangkat bergerak,
perangkat pintar, perangkat elektronik portabel, perangkat digital portabel, tablet, komputer, TV, penerima TV, dan set top box;
jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; 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; jasa penyediaan forum on-line untuk pengiriman pesan di antara para pengguna komputer
mengenai pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan presentasi multimedia, rapat online, acara online, pelatihan online,
penjualan online, dan pemasaran online; jasa podcasting (sistem untuk mendownload file dari berbagai sumber seperti radio
internet, ke dalam komputer personal dan mendengarkannya melalui komputer ataupun player media digital) dan webcasting
(alat komunikasi yang memanfaatkan koneksi internet untuk membuat siaran media yang tersedia bagi pengguna dan
menggunakan streaming teknologi); jasa telekomunikasi untuk telekonferensi, konferensi audio, konferensi web, jasa
kolaborasi video, konferensi video, webinar, dan jasa streaming; jasa transmisi sinyal lokasi satelit; 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; jasa-jasa transmisi digital dan satelit; layanan
berbagi foto peer-to-peer, yaitu
transmisi elektronik file foto digital antara
pengguna internet, video, dan file multimedia;
menyediakan akses ke komputer, database
elektronik dan online; layanan komunikasi digital, yaitu, pengiriman dan pengiriman acara olahraga elektronik, kompetisi, dan
turnamen, dan acara hiburan melalui internet; layanan penyiaran televisi termasuk pengoperasian layanan televisi
berlangganan dan layanan video-on-demand; layanan pesan digital nirkabel teks dan numerik; layanan telekomunikasi yang
berkaitan dengan telepon, yaitu,
streaming konten audio dan visual; layanan telekomunikasi, yaitu transmisi data,
pesan, obrolan, grafik, gambar, audio, foto,
video, dan informasi elektronik, atau transmisi
iklan dan media komunikasi periklanan melalui
komputer dan jaringan komunikasi; layanan untuk penyediaan, transmisi atau tampilan informasi untuk keperluan bisnis atau
domestik dari bank data yang disimpan komputer atau melalui internet; menyediakan akses ke forum secara online, ruang
percakapan, daftar server untuk mengirimkan pesan dan blog melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit dan jaringan
komputer global, regional dan lokal; menyediakan akses ke platform Internet untuk tujuan pertukaran foto digital; menyediakan
akses ke situs web musik digital di Internet; menyediakan forum komunikasi online, yaitu
transmisi topik-topik yang diminati secara
umum; menyediakan ruang obrolan online dan
papan buletin elektronik untuk transmisi pesan
di antara pengguna di bidang kepentingan
umum; menyediakan forum komunitas online bagi pengguna untuk berbagi dan menyiarkan (stream) informasi, audio, video,
berita yang nyata/sebenarnya (real-time news), konten hiburan, atau informasi, untuk membentuk komunitas virtual, dan untuk
terlibat dalam jejaring sosia; menyediakan informasi yang
berkaitan dengan siaran televisi,
kabel dan satelit atau siaran radio; menyediakan ruang obrolan online, forum online, dan papan buletin elektronik untuk
pengiriman pesan di antara pengguna komputer dan game elektronik; menyediakan sambungan telekomunikasi dari
kendaraan bermotor ke stasiun pusat; menyediakan transmisi data elektronik yang
aman untuk pembayaran dan layanan keuangan
melalui jaringan komputer global; menyediakan transmisi elektronik dari data transaksi kartu kredit dan data pembayaran
elektronik melalui jaringan komputer global; pengiriman file digital, surat elektronik; pengiriman musik digital melalui
telekomunikasi; 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 informasi yang berkaitan dengan komunikasi data
(termasuk penyediaan informasi melalui jaringan komunikasi nirkabel atau kabel); penyediaan koneksi telekomunikasi melalui
terminal komputer; penyiaran program teleshopping; penyiaran televisi ke perangkat bergerak, yaitu, telepon genggam,
telepon pintar, perangkat elektronik portabel, perangkat digital portabel, tablet, komputer, TV, penerima TV dan set top box;
penyiaran, transmisi, dan distribusi
program, film, gambar, musik,
permainan, kutipan dan teks melalui
sarana teknologi apa pun ke
pesawat televisi, komputer pribadi
dan perekam, penerima nirkabel,
telepon dan telepon seluler,
tampilan publik dan perangkat atau
fasilitas lain yang mampu menerima
konten tersebut; 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 audio, video dan data dengan kabel, satelit,
jaringan komputer, saluran telepon dan saluran ISDN; transmisi dan pengiriman konten audio-visual, multimedia, dan digital
langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer
global, regional, dan lokal; transmisi pesan satelit; transmisi video interaktif melalui jaringan digital; transmisi video melalui
jaringan digital; transmisi video, film, lukisan, gambar, teks, foto, game, konten buatan pengguna, konten audio, dan informasi
melalui Internet===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:42:59
540   EtiketDID2022017421

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Prapen No.10-A, Prapen, Kel. Panjang Jiwo,, Kota Surabaya, Jawa Timur,
60299

Sinta Surya Dewi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RENGGANIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman sari kacang almond; Minuman sari kedelai; jus buah; jus buah campuran; jus kurma madu; minuman dawet;

minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:45:19
540   EtiketJID2022017422

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Masindo Lantai 3, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 73 A, Kelurahan Tegal
Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan DKI
Jakarta 12790, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12790

PT. Wilov Wanita 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 :

: WILOV
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.; Jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang

menampilkan permainan komputer; Layanan desain Aplikasi Pemrograman Antarmuka; jasa layanan aplikasi perangkat lunak
untuk bermain game; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); jasa penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, aplikasi perangkat
lunak hosting lainnya; penyedia layanan aplikasi (ASP) untuk pengembangan perangkat lunak komputer; penyedia layanan
aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk jasa/layanan pemetaan; penyediaan perangkat lunak online yang
tidak dapat diunduh (penyedia layanan aplikasi); penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh [penyedia
layanan aplikasi]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:45:20
540   EtiketDID2022017422

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kupang Indah 5/12 RT.003/006, Sono Kwijenan, Sukomanunggal, Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60189

MICHELLE AUDREY HALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THEMA
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 Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk wanita; Baju atasan crop; Baju

hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju koko; Celana jeans; Celana pelindung kaki; Celana
pendek selancar; G-string; Gaun malam; Jaket bulu atau wol; Kaos tanpa lengan; Kemeja Hawaii; Mukena; Pakaian; Pakaian
bersepeda; Pakaian dinas seragam; Pakaian luar; Syal untuk menutup kepala; T-shirt dengan logo; T-shirt lengan panjang; T-
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shirt lengan pendek; atasan dan bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik untuk yoga; atasan olahraga; atasan
rajut; baju bayi; baju berburu; baju hamil; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju ketat; baju memancing; baju militer; baju olah
raga; baju olahraga; baju one-piece; baju rajut; baju tidur; blazer; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan
pendek; bra; celana atletik; celana bayi; celana berburu; celana bersalin; celana boxer; celana dalam; celana dalam [pakaian];
celana dalam wanita; celana formal; celana kasual; celana ketat atletik; celana kulit; celana leging; celana olahraga; celana
olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana panjang; celana pendek; celana pendek atletik; celana
pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek denim; celana pendek empuk untuk
penggunaan atletik; celana pendek golf; celana pendek sepak bola; celana pendek tinju; celana pendek untuk berenang;
celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana renang; celana snowboard; celana untuk
olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yoga; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita);
chullos [topi dengan penutup telinga]; corselets; dasi; daster; gaun; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun mohair;
gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun seremonial untuk wanita;
gaun tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit; ikat pinggang; jaket [pakaian bisnis];
jaket [pakaian]; jaket bawah; jaket berburu; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket jas; jaket kulit; jaket lengan
panjang; jaket lengan pendek; jaket olahraga; jaket panjang; jaket ringan; jaket ski; jaket snowboard; jaket sutra; jaket untuk
pengendara sepeda motor; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas kulit; jas snowboard; jeans biru; jilbab; jubah; jubah
pembaptisan; kantong untuk pakaian; kaos grafis; kaos kaki panjang; kaos sepak bola; kaos yoga; kaus; kaus [baju ketat];
kaus bola voli; kaus kaki; kaus kaki anak-anak; kaus kaki olahraga; kaus kaki pria; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak
bola; kaus kaki tenis; kaus kaki wanita; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kemeja; kemeja aloha
kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja
golf; kemeja kancing; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja polo; kemeja tenis; kerudung
[pakaian]; kombinasi [pakaian]; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang dilengkapi dengan bra cup; kostum tari; legging
[celana panjang]; lingerie bersalin; maillots [pakaian renang]; mankini; manset; mantel; mantel kulit; mantel laboratorium;
mantel olahraga; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; overall perawat; pakaian; pakaian basah untuk berselancar; pakaian
basah untuk olahraga air permukaan; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bayi [pakaian]; pakaian
bermain; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam pria; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari
kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain
sarung tangan; pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kendo; pakaian khusus untuk olahraga;
pakaian kulit domba; pakaian luar; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk
anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian malam; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian olahraga; pakaian pengantin;
pakaian pengendara; pakaian pria; pakaian renang; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seragam; pakaian
skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian sutra; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian untuk anak laki-
laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga;
pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian
untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wol; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian, alas kaki, tutup kepala; paku
golf; pelindung kaki; piyama; piyama untuk anak-anak; piyama untuk pria; puncak jogging; rok; rok atletik; rok golf; rok maxi;
rompi; rompi bawah; rompi berburu; rompi memancing; rompi olahraga; sabuk kulit [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kain;
sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal dansa; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sapu tangan
[pakaian]; sarung; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan ski; sarung tangan snowboard; sarung tangan untuk pengendara
sepeda motor; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selendang [pakaian]; selop; sepatu; sepatu atletik; sepatu
atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi rajutan; sepatu bersepeda;
sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda
motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bowling; sepatu datar; sepatu formal;
sepatu golf; sepatu gunung; sepatu hoki; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kerja; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu lari;
sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu renda; sepatu santai; sepatu ski; sepatu tenis; sepatu yoga; seragam atletik; seragam
baseball; seragam karate; seragam olahraga; seragam perawat; seragam taekwondo; setelan jas; setelan untuk olah raga;
singlet; singlet olahraga; stoking setinggi lutut; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal renda; syal yang
melingkar di leher; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; topi; topi bersepeda; topi golf; topi
olahraga; topi rajut; topi rajutan; topi ski; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:47:08
540   EtiketJID2022017423

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Darmo Indah Sari Blok BB No.40, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60186

FELIX PINASTHIKA, S.Kom

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TUKU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting);

Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering; kafe; katering
makanan dan minuman; layanan bar dan bistro; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan kafetaria; layanan
kantin; layanan kantin swalayan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; penyewaan ruang serba guna untuk
resepsi pernikahan; restoran swalayan; rumah makan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:50:26
540   EtiketDID2022017424

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. B. Katamso No. 252, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Maimun, Kota Medan
Youngky

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 :

: SAHARA UNTA + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SAHARA UNTA = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hijau, putih dan kuning.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras bulir panjang; Beras organik; Nasi Jagung; beras ketan;

beras merah; beras putih===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:50:40
540   EtiketDID2022017425

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 :

: OT AMANI
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman-minuman yang tidak beralkohol; air mineral; air minum dalam kemasan; minuman jus buah tanpa-alkohol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:52:18
540   EtiketJID2022017426

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, U.S.A.
Johnson & Johnson

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: J & J
Merek Kata

566 Arti Bahasa : J & J : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 42, 44, 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa komputer; memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan medis dan

kedokteran hewan; memberikan informasi tentang penelitian medis dan ilmiah di bidang farmasi===
===layanan analisis laboratorium yang berkaitan dengan perawatan orang; layanan diagnostik medis dan bedah; layanan
perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan rumah sakit; pelayanan medis===
===jasa keamanan untuk perlindungan properti dan individu; jasa pribadi dan sosial yang diberikan oleh orang lain untuk
memenuhi kebutuhan individu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:54:32
540   EtiketDID2022017427

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bligo No.13 RT.006 RW.002 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan, Kabupaten
CV. PUTRA BINDA  MEDIKA
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Pekalongan, Jawa Tengah, 51171
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IBUNDAKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain kasa untuk keperluan medis; kain kasa untuk pembalut; kapas untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:56:58
540   EtiketDID2022017428

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Imam Bonjol KM 2,6,
Nusa Jaya, Karawaci, Kota Tangerang
, Banten

PT. Rifyo Indonesia

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 :

: Well-Lived, Well-Loved
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan cream
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Gantungan pakaian bukan dari logam; Kantong tidur untuk berkemah; Meja

[furnitur]; Rak serbaguna; Rak yang digantung; bantal; bingkai foto; bingkai tempat tidur; cermin; furniture / perabot rumah
tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; gantungan cermin, bukan dari logam; gantungan handuk
[furniture]; gantungan pakaian; guling; kapstok-kapstok untuk pakaian dari besi; kasur; kasur busa; kasur dacron; kasur latex;
kasur pegas; kasur udara; kursi; kursi-kursi; lemari [perabot]; lemari pakaian; lemari plastik; lemari-lemari termasuk lemari
pakaian, lemari besi dan buffet; matras kantong tidur untuk berkemah; meja; rak; rak furnitur; rak piring===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:59:04
540   EtiketJID2022017429

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: IMAM BONJOL 122, Kota Surabaya, Jawa Timur
CELINE MEGUMI HUDIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NOMU
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang

menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa
Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman;
Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan minuman; Jasa
reservasi pemesanan untuk akomodasi dan makan; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; 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; Kafe yang menyediakan
berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kedai kopi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai teh;
Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan
minuman; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan
kedai makan; Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan
termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya; Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan
pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan
minuman]; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk
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berjalan; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol termasuk
melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan
akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan 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; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran cepat saji dan tempat makan yang
menyediakan pizza dan minuman; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; 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; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang sudah digiling; Tempat penyediaan
makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menyediakan makanan dan
minuman; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); bar kopi; cafe yang menyediakan makanan dan minuman
berbahan dasar kelor; informasi dan saran sehubungan dengan persiapan makan; jasa informasi, saran dan konsultasi yang
berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa
katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi
dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa penyediaan kopi untuk kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa
penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyediaan minuman dengan boba; jasa penyiapan makanan dan
minuman; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman
untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail;
katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai teh; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan
makanan dan minuman; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar teh; layanan bawa
pulang makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kedai kopi dan
makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan
makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan minum teh; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran
dan makanan; layanan penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan rantai rumah kopi; layanan ruang minum teh;
layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah kopi; layanan teater
makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan yang menawarkan makanan dan minuman
untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan minuman teh; melayani makanan dan minuman; melayani minuman
beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; memberikan informasi dalam sifat resep
untuk minuman; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan
dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan
ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di toko donat;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan layanan 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 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 untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian
dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman
untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu;
pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; penyajian makanan dan minuman; penyediaan informasi dalam
bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi tentang penyediaan 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; penyewaan air mancur minuman; penyewaan
mesin pengeluaran minuman; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain mesin penjual otomatis;
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; persiapan
makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam;
rumah makan; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan
dan minuman); warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:59:39
540   EtiketDID2022017430

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Palem III/1043, Rt 008 Rw 007, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Handayani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LINDAGALZ
Merek Kata
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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; Bodysuit; Celana jeans; G-string; Gesper; Hijab; Jaket-jaket; Jubah; Kulot; Pakaian; Pakaian dalam;

Sweater; T-shirt; alas kaki; ascots; baju dalam; baju hamil; bandana; bikini; blazer; blazers; blus; bra; bra menyusui; celana;
celana boxer; celana dalam; celana panjang; celana pendek; dasi; daster; gamis; gaun; hoodies; ikat pinggang [korset]; jaket
[pakaian]; jas kulit; jilbab; jubah; kaftan; kaus; kaus kaki anak-anak; kemeja; kimono; korset; korset [pakaian dalam]; legging
[celana panjang]; lingerie; manset; mantel kulit; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; pakaian dalam anak-anak; pakaian
pria; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian
wol; penghangat leher; piyama; rok; rok mini; sandal; sandal kulit; sapu tangan [pakaian]; sepatu; sepatu bot; singlet; stoking;
sunsuits; syal renda; topi; tuksedo; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 15:59:43
540   EtiketDID2022017431

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Binong Permai Blok H-29/6 RT.011 RW.015 Kel Binong Kec Curug, Kabupaten
Tangerang, Banten

SUPARNO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAKOTO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, putih, abu2, putih, orange
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===AC untuk kendaraan; Filter udara untuk peralatan pendingin udara; Filter untuk digunakan dengan peralatan AC; Filter

untuk membersihkan udara; akumulator untuk sistem pendingin udara untuk kendaraan; bagian komponen untuk
memanaskan dan sistem pendingin udara untuk kendaraan, yaitu katup ekspansi; filter pembersih udara; filter untuk AC; filter
untuk pembersih udara; instalasi pendingin untuk kendaraan; katup air untuk sistem pendingin udara untuk kendaraan; motor
blower untuk pendingin udara untuk kendaraan; pemanas untuk kendaraan dan bagian-bagian dan kelengkapannya, yaitu
perangkat seperti radiator yang digunakan dalam memanaskan kabin kendaraan (heating cores); penerangan, pemanasan,
pencairan es, pendingin udara serta komponen, bagian untuk kendaraan darat, sepeda, sepeda motor, dan moped.; penjernih
udara untuk penggunaan kompartemen kendaraan; udara filter untuk unit AC; unit humidifier sebagai bagian dari kendaraan;
unit pendingin untuk mendinginkan kursi penumpang kendaraan bagian belakang; ventilasi [AC] instalasi untuk kendaraan;
ventilasi penggemar untuk digunakan dalam kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 17:48:04
540   EtiketDID2022017491

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sunter Jaya II B. 18 No. 18 C RT/RW. 013/011, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung
Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

HANDRI SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KeziaSpot.com
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH DAN MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Aplikator atau bantalan yang mengandung obat yang

digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan bibir; Bahan serat yang berhubungan dengan makanan
(dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; 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; Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang
mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu, atau konsentrat protein whey; Gula pelengkap
diet; Gula rendah lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Implan kulit biologis, yaitu, larutan visco-
suplemen untuk mengisi keriput; Jamu pelangsing; Kasein untuk suplemen diet; Krim Jerawat; Krim obat herbal; Makanan
batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Makanan dan zat diet tanpa resep yang
disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan diet; Makanan diet tambahan dalam bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang
terbuat dari minyak, lemak dan kacang yang telah diolah; Makanan diet untuk penggunaan medis; Makanan diet untuk wanita
hamil, laktasi dan menyusui; 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
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bergizi untuk keperluan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang
diadaptasi untuk keperluan kesehatan; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh
dan daya tahan tubuh; Minuman non-alkohol yang mengandung suplemen bernutrisi; Minuman pelangsing; Minuman stamina
yang mengandung obat; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung
obat; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya
dengan enzym dan antioksidan; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan
dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman
untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; 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 mengobati jerawat; Minyak
buah merah untuk suplemen; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; Persiapan dalam bentuk krim, busa, gel,
lotion, dan salep untuk topik penggunaan; 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; Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk bubuk; Protein untuk dikonsumsi
manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal;
Protein untuk suplemen diet; Sabun Jerawat; Sediaan dari vitamin; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan farmasi untuk
perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan
dan masalah kulit manusia; Sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan
farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan-sediaan campuran vitamin;
Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak kanabidiol; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit
dan bibir; Sediaan-sediaan tambahan untuk berpantang terutama yang mengandung sediaan-sediaan Vitamin, mineral-
mineral, atau substansi-substansi yang mengandung gizi untuk para binaragawan dan keperluan atletik dalam bentuk bubuk-
bubuk, kapsul-kapsul, tablet-tablet dan cairan-cairan; Sediaan-sediaan topikal yang mengandung obat untuk digunakan
manusia untuk membersihkan kulit, untuk mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit lainnya, untuk luka
bakar, gatal, kekeringan, luka dingin, untuk perawatan dan perlindungan kulit dan bibir; Sediaan-sediaan untuk perawatan
kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan;
Sediaan-sediaan yang diperkaya dengan vitamin dan mineral untuk penggunaan oral yang dijual dalam bentuk kantong; Serat
makanan yang dapat larut dalam air (water-soluble); Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet; Serat yang berhubungan
dengan makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; Serbuk untuk suplement diet; 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 keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik; Suplemen diet yang terdiri
dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi
untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral,
suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami
dan antioksidan; Suplemen diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-melahirkan, yang
diadaptasi untuk penggunaan medis; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau
sachet; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen makanan untuk konsumsi
manusia; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul,
teh, dan tincture untuk mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi
bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen
makanan (supplement diet); Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan biji rami; Suplemen
makanan dan gizi; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan diet;
Suplemen makanan hewan untuk menggemukkan; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen makanan oral untuk
penggunaan medis; 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 keperluan medis; Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia
terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen untuk
ibu hamil; Suplemen untuk sendi dan tulang (untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang
mengandung vitamin C; Suplemen zat besi untuk anemia karena kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk
keperluan medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi
untuk keperluan dan penggunaan medis; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari
Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak
telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk
keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -
ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan
medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman
penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan
menyusui; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan mineral; 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; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang mengandung gizi dalam
bentuk batang-batang dan campuran-campuran minuman dalam bentuk bubuk dan minuman-minuman yang mengandung gizi
yang berkaitan dengan olahraga, ialah minuman-minuman bar protein tinggi dan yang mengandung karbohidrat tinggi yang
dimasukkan dalam kaleng dan botol, seluruh barang-barang tersebut untuk tujuan kedokteran; acai powder, suplemen diet;
aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan
sebagai suplemen gizi; agen detoksifikasi arsenik untuk keperluan medis; agen detoksifikasi benzol untuk keperluan medis;
agen detoksifikasi klorin untuk keperluan medis; agen pengiriman dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi pengiriman
suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen
perawatan heatstroke; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen
makanan; antibiotik dalam bentuk lotion; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan sebagai suplemen
makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; bahan makanan, suplemen makanan dan minuman untuk keperluan farmasi,
mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki efek menyehatkan; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk pemakaian
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medis.; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai
macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan]; bar energi suplemen
gizi; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan medis bagi individu yang menjalani perawatan medis; batang
energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; bee pollen untuk digunakan sebagai suplemen makanan diet; bubuk protein
sebagai pengganti makanan untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes); campuran
minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan 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; energy bar digunakan
sebagai suplemen makanan; enzim untuk suplemen diet; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; gel dermatologis
berbasis kortison; gel perawatan gigi oral; gel perawatan mulut obat; gel untuk penggunaan dermatologis; gel untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan solusi untuk penggunaan dermatologis; gula diet untuk
keperluan medis; gula susu [suplemen gizi]; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk
digunakan sebagai suplemen makanan; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kapsul pelangsing; kasein untuk suplemen diet;
kolagen untuk keperluan medis; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; koyo detoksifikasi; krim anti jerawat; krim bibir obat;
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, salep dan cairan untuk aplikasi topikal,
termasuk untuk menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan perawatan luka atau laserasi; krim
untuk penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang
mengandung obat; losion untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion after-shave obat; lotion
dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; lotion kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk
kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion rambut mengandung obat; lotion tubuh obat; lotion
untuk merawat kaki atlet; lotion wajah obat; makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis;
makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian
medis) dalam berbagai rasa; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet untuk
penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan
medis; makanan suplemen vitamin dan mineral; makanan tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum;
makanan/minuman suplemen kesehatan; mineral dan suplemen mineral; 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 disesuaikan untuk keperluan medis; minuman medis dalam
bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar;
minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan
kesejahteraan secara umum; minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan
medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan
makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet, bukan untuk tujuan medis; minuman tambahan untuk
keperluan diet; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; obat jerawat; obat pelembab bibir; obat salep bibir;
obat-obatan pelangsing tubuh; patch transdermal untuk perawatan medis; pati untuk keperluan diet; pati untuk keperluan diet
atau farmasi; pelembab kulit obat; pelembab tangan medikasi; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; pelembab wajah obat; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengelupas
sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk
keperluan medis; pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; peralatan medis yang
terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis
lainnya, dan jaringan; perawatan mulut dan sediaan perawatan; perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk
perawatan luka; pil pelangsing; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk digunakan sebagai suplemen diet;
produk dan suplemen makanan kesehatan; produk pati dan pati untuk keperluan diet dan farmasi; produk sampingan dari
pengolahan sereal untuk keperluan diet; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; protein
untuk suplemen diet; ragi bir untuk digunakan sebagai suplemen makanan; roti yang diperkaya vitamin untuk tujuan terapi;
royal jelly [suplemen gizi]; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat
untuk wajah; sabun tangan obat; sabun wajah obat; salep obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sediaan antiseptik dan
antibakteri untuk perawatan luka; sediaan dan bahan farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak; sediaan
dermatologis; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan diet
berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan diet untuk
pembentukan otot; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis;
sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan multivitamin; sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan
nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan pelangsing untuk tujuan
medis; sediaan pengobatan jerawat; 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 lensa kontak, yaitu larutan untuk
disinfektan, membersihkan, membasahi, melunakkan, merendam, menyimpan dan atau membilas lensa kontak; sediaan
perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan perawatan obat; sediaan perawatan rambut mengandung obat; sediaan
perawatan wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sediaan untuk membuat minuman diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; 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 keperluan medis; sediaan zat
vitamin; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); sediaan-sediaan makanan diet; sediaan-sediaan
pengganti makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan; 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); sereal disesuaikan untuk cacat untuk
keperluan diet atau medis; serum; serum antitoksik; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari vitamin; suplemen bernutrisi; 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;
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suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal
atau memiliki manfaat kesehatan; suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet herbal; suplemen diet
kolostrum; suplemen diet lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai; suplemen diet
ragi; suplemen diet royal jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen
diet untuk manusia; suplemen diet untuk mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol;
suplemen diet wheatgrass; suplemen diet yang terdiri dari asam amino; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen
makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk untuk keperluan
medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi
dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam
bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam
bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet
untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat
campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi
dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi terutama terdiri dari
kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari seng; suplemen gizi terutama
terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen gizi yang
terbuat dari pati diadaptasi untuk keperluan medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen
homeopati; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen kehamilan; suplemen makanan; suplemen makanan alami
untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan berbasis 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
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 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 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 neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan
ikat; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan untuk manusia;
suplemen makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen
makanan untuk perlindungan struktural struktur epidermis; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami;
suplemen makanan yang terdiri dari mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak
mengandung obat untuk konsumsi manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral;
suplemen minuman kolagen; suplemen minyak biji rami; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya
atau sachet; suplemen nutrisi bubuk untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen
nutrisi cair; suplemen nutrisi dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal;
suplemen nutrisi untuk manusia dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas;
suplemen nutrisi yang terdiri dari ekstrak jamur; suplemen probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk manusia;
suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin
cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen
vitamin dan mineral; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan peliharaan; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen;
tablet hisap suplemen seng; tablet vitamin; tablet vitamin efervesen; tambalan suplemen vitamin; tapal-tapal (bahan yang
lembut dan lembab yang ditempelkan ke badan) yang mengandung obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; tetes vitamin;
tisu dan tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; vitamin; vitamin bergetah; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan
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medis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa;
vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; vitamin dan mineral
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin dan mineral untuk perbaikan struktural
struktur epidermis; vitamin dan mineral untuk perlindungan struktural struktur epidermis; vitamin dan suplemen vitamin; vitamin
prenatal; vitamin untuk orang dewasa; zat dan sediaan diet untuk penurunan berat badan; zat diet yang terdiri dari vitamin,
mineral, asam amino dan unsur mikro; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau
dalam kombinasi===
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ika Citra Dewi S.T
CIDID LAW FIRM & IP SERVICES  Menara Karya Lantai 28, Jl. H.R. rasuna Said
Blok X-5. Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950
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Nama Merek
Tipe Merek :

: NEHWASKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih abu-abu, silver
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; 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; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk
penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter badan
kosmetik; Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Hyaluronic serum; Jel
Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; 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 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 Badan area sensitif (kosmetik); 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 sabun yang tidak
mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik;
Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk
vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan
pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Losion dan
serum; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan
kosmetik; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion
daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Make up remover krim; Maker
wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak yang mudah menguap
(Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti
penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih
wajah (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-produk makeup, seperti,
makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas
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bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku;
Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun anti keringat; Sabun cair wajah; Sabun dengan
bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun
penghilang bau badan; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi
shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair;
Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik
perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen,
larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.;
Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan
perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik yang digunakan
untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pembersih
badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner,
pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan
bulu (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; Spray wajah
(kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Toner; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik);
Vitamin C serum; Vitamin rambut; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan
pelembab untuk kulit; astringen untuk keperluan kosmetik; balm dan krim setelah bercukur; bantalan pembersih diresapi
dengan kosmetik; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak wajah kosmetik; body butter untuk
keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan
lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; colognes, parfum dan kosmetik; concealer
[kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk
keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh
(kosmetik); gel wajah [kosmetik]; highlighter (kosmetik); kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam
bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan
kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung
obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah
krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan
tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan
wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik
untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pembersih tubuh; 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; 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 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 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 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 malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk
keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim
non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab;
krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih; krim
pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan
pribadi; krim pemutih 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 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 pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik;
krim sepatu; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan
kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi,
krim pembersih wajah; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat
untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk
mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non
medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
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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
dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan
tubuh bayi; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk
tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kosmetik untuk mengurangi
munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion 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
setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus krim; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda,
krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning
matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kosmetik; masker kulit 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 berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan
kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik];
minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; paket kosmetik kecantikan (beauty pack)
yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker
untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; patch jerawat kosmetik; pelembab
kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir
[kosmetik]; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih berbentuk krim; pembersih tata rias wajah, pembersih
kosmetik; pemerah susu krim; pencuci tubuh (sabun) bayi; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak;
perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; produk dan sediaan
kosmetik perawatan kecantikan; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir
(kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; sabun antiperspirant; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa
air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun kulit; sabun non-obat; sabun non-obat untuk
bayi; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun
untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk
mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk
mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah
pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah
pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-
wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; scrub krim
tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit
[kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah
topikal; sediaan kosmetik 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 kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik
untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar
matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala;
sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah
untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit
wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata,
gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan
perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan
kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang
tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah
bercukur; sediaan-sediaan 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 kulit topikal untuk
keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan
sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan;
serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik);
serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin
dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu
permata; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan;
susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit
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wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah;
susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah
matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu
wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik
yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tisu 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; 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; 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

08/03/2022 17:50:24
540   EtiketDID2022017493

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ROWO BENING PERUM GRAHA RAWA BENING PERMAI BLOK N 10,
RT.003/RW.026, KEL. SIDOMULYO BARAT, KEC. TAMPAN., Kota Pekanbaru,
Riau, 28290

EKO AINAL FIRDAUS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MJL TRAKTOR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PERAK
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; mesin penanam benih
pertanian; mesin pertanian; penugal benih untuk mesin pertanian; trek karet menjadi bagian dari perayap di mesin
pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 17:51:33
540   EtiketDID2022017494

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL RAYA PASARKEMIS KM 8 PASARKEMIS TANGERANG, Kabupaten Tangerang,
Banten, 15560

PT INDONESIA HARAPAN HARMONIS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HH + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===mainan untuk anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 17:55:28
540   EtiketDID2022017495

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sunter Jaya II B. 18 No. 18 C RT/RW. 013/011, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung
Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

HANDRI SETIAWAN
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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 :

: KeziaSpot.com
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH DAN MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan akses ke informasi perawatan kesehatan dan profesional

perawatan kesehatan, dan untuk memungkinkan pemeriksaan dan konsultasi jarak jauh dengan dokter dan profesional
perawatan kesehatan; Peralatan pengenalan wajah; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan
dengan layanan konsultasi kecantikan; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan pembuatan
reservasi salon kecantikan untuk orang lain; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan
pemesanan layanan perawatan kecantikan dan kesehatan; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan
dengan penyediaan informasi tentang perawatan kecantikan dan kesehatan; Perangkat lunak pengenalan wajah; Piranti lunak
komputer e-commerce yang bisa diunduh yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui
jaringan komputer dan komunikasi global; Program komputer untuk menjalankan transaksi melalui e-commerce; Publikasi
elektronik dan digital yang dapat diunduh; Situs web dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh yang memungkinkan
pengguna untuk dengan mudah melihat, memesan atau membeli kegiatan dan layanan yang berkaitan dengan makan,
kebugaran, kecantikan dan kesehatan; Terminal–terminal portabel untuk penggunaan pribadi untuk merekam/ mengatur/
mentransmisikan/ mengendalikan/ mereview kesehatan dan perawatan kesehatan, dan menerima teks, data, gambar, file
audio; alat analisis kelembaban kulit, bukan untuk keperluan medis; 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.; perangkat lunak
analisis wajah; perangkat lunak e-commerce (perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk
melakukan transaksi bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak e-commerce komputer untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak kecerdasan
buatan untuk perawatan kesehatan; 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 mengembangkan situs web dan konten audio visual; perangkat lunak komputer untuk merancang situs web dan konten
audio visual; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan kesehatan,
dan medis; perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan akses ke layanan perawatan kesehatan dan
pelatihan kesehatan; perangkat lunak pengenalan wajah; perangkat lunak perawatan kesehatan; perangkat lunak untuk
digunakan oleh pasien, keluarga mereka, dan profesional perawatan kesehatan yang memungkinkan pengguna untuk
menyediakan/memberikan dan menerima informasi perawatan pasien, pelatihan pasien, dan perawatan kesehatan; perangkat
lunak untuk mengakses dan menelusuri database online dan situs web; 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 pelacakan dan pemeliharaan rencana
kesehatan dan perawatan; perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menerima rekomendasi yang
dipersonalisasi di bidang medis, perawatan kesehatan, dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang memungkinkan
pengguna untuk terlibat dalam tantangan kesehatan dan kebugaran (wellness) dengan orang lain, untuk berpartisipasi dalam
jejaring/jaringan sosial dan diskusi online dengan orang lain mengenai masalah-masalah medis, perawatan kesehatan, dan
kebugaran (wellness), untuk melakukan penilaian kesehatan, dan untuk melacak kegiatan, tujuan (goals), hasil (outcomes),
dan hadiah (rewards) kesehatan dan kebugaran (wellness); platform berbasis website dan aplikasi; publikasi elektronik;
publikasi elektronik (dapat diunduh); publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan dari basis data atau Internet; publikasi
elektronik [dapat diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet; publikasi elektronik yang berhubungan
dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; publikasi elektronik yang dapat didownload dalam bentuk majalah,
artikel, brosur, selebaran, lembaran data, bahan-bahan informasi, bahan-bahan instruksi dalam bidang bisnis, perdagangan
elektronik (e-commerce), teknologi informasi, cloud computing, telekomunikasi, internet, pelatihan bisnis dan perdagangan
elektronik (e-commerce), bisnis, penjualan, manajemen pemasaran dan keuangan; publikasi elektronik yang dapat diunduh;
publikasi elektronik, dapat diunduh; publikasi elektronik, yang dapat diunduh dan tidak dapat diunduh; publikasi yang dapat
diunduh; server iklan, yaitu, server komputer untuk menyimpan iklan dan mengirimkan iklan ke situs web (websites)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 17:57:12
540   EtiketDID2022017496

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Zone F, Building No,8, Huazhong Shuguang Software Area, No.1 Guangshan Road,
Wuhan City, Hubei Province

Hubei Ji Su Kan Dian Technology 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 :

: LARK
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : LARK = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat peringatan anti maling atau anti pencurian; Kartu identitas biometrik; Kotak untuk pengeras suara; Penguat suara;

Peralatan kontrol jarak jauh; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk meningkatkan dan menyediakan transfer
waktu nyata, transmisi, penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi data; adaptor listrik; alarm bunyi; alat analisis udara; alat
pengajaran audiovisual; alat pengolah data; alat perekam suara; alat perekam waktu; alat ukur; headphone; headset realitas
maya; jam tangan pintar; kacamata; kacamata pintar; kamera [fotografi]; kamera sinematografi; kartun animasi; klakson untuk
pengeras suara; komputer; komputer tablet; mesin faktur; mesin penjawab; mikrofon; pembaca buku elektronik; penerjemah
saku elektronik; pengeras suara; pengisi daya baterai; peralatan antar komunikasi; peralatan dan instrumen optik; peralatan
proyeksi; peralatan telepon; peralatan televisi; peralatan video konferensi; perangkat anti-interferensi [listrik]; perangkat keras
komputer; perangkat lunak konferensi video dan audio; perangkat periferal komputer; ponsel pintar; proyektor geser; scanner
[peralatan pemrosesan data]; telepon selular; telepon seluler; tongkat selfie [monopod genggam]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 18:02:06
540   EtiketDID2022017497

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sunter Jaya II B. 18 No. 18 C RT/RW. 013/011, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung
Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

HANDRI SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KeziaSpot.com
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 Peningkatan Kulit Medis Menggunakan Laser; Alat anestesi (pembiusan); Alat diagnostik sinar-X; Alat estetika kulit

dengan stimulasi listrik untuk penggunaan medis; Alat estetika untuk kulit  (medis); Alat estetika untuk kulit terbuat dari bahan
Grafena (medis); Alat pemeriksa lemak tubuh; Alat pijat estetika berfrekuensi tinggi untuk kulit (bukan untuk keperluan medis);
Alat pijat estetika untuk kulit untuk penggunaan medis; Alat pijat kecantikan untuk penggunaan komersial; Alat pijat kulit listrik
untuk keperluan rumah tangga; Alat untuk menghilangkan kelenjar minyak pada kulit untuk penggunaan medis; Aparat dan
instrumen untuk perawatan kulit; Aparat perawatan kulit untuk tujuan medis; Aparatus listrik pijat wajah untuk keperluan
estetika dan rumah tangga (medis); Aparatus untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar),
keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Benang Bedah Untuk Kulit wajah; Elemen
penukar panas (thermic siphons) untuk keperluan medis dan perawatan medis; Kursi pijat; Masker untuk terapi wajah; Masker
wajah bio terapi; Mesin facial wajah yang berfungsi untuk membersihkan wajah dari kotoran-kotoran sisa make up dan
mengangkat lapisan sel-sel kulit mati; Mesin laser fractional C02 yang berfungsi untuk mengatasi problem kulit seperti
strectmark (paska kehamilan) dan mengatasi kulit yang mengendur; Mesin listrik pengelupas kulit wajah untuk keperluan
rumah tangga; Mesin listrik portabel pengelupas kulit wajah (medis); Peralatan (terapeutik) untuk membersihkan, merawat,
mengkondisikan, memperbaiki, mengencangkan, mengelupas dan memperbarui kulit; Peralatan Kecantikan; Peralatan
Kecantikan Frekuensi Radio; Peralatan akupunktur listrik; Peralatan infus untuk tujuan terapi; Peralatan microdermabrasion;
Peralatan pelembab (humidifer) untuk keperluan medis dan perawatan medis; Peralatan pijat; Peralatan pijat dengan
menggunakan getaran; Peralatan untuk memijat mata; Peralatan untuk menstimulasi kulit; Peralatan-peralatan electrothermic
rumah tangga untuk tujuan kecantikan; Perangkat Pelindung Mata; Perangkat Pencuci Wajah; Perangkat alat bantu tidur
dengan pancaran cahaya; Wadah untuk keperluan membasuh mata (alat medis); alat Pijat Estetika, Listrik; alat estetika untuk
mencerahkan kulit; alat estetis untuk kecantikan; alat pemijat tekanan jari; alat pemijat untuk mata, badan dan kaki; alat
perawatan kulit yang menggunakan lampu LED, bukan untuk penggunaan medis; alat pijat estetika untuk menghilangkan
kerutan kulit; alat pijat manual; alat pijat perawatan kulit; alat pijat wajah; alat terapi stimulasi kulit; alat terapi udara panas; alat
terapi ultrasonik; alat untuk terapi; 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/peralatan pemijat; bergetar bantal kursi pijat; implan [prostesis] untuk digunakan dalam operasi wajah;
jarum akupunktur; jarum suntik; jarum suntik jarum multishot; jarum suntik sekali pakai; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan
medis; jarum suntik untuk tujuan medis; jarum suntik vagina; kosmetik mikro-tusuk jarum perangkat untuk merangsang
kolagen di kulit; kosmetik perangkat mikro-tusuk jarum untuk meningkatkan warna kulit, tekstur dan hidrasi; kulit buatan untuk
tujuan bedah; laser untuk keperluan medis; laser untuk perawatan kosmetik wajah dan kulit; laser untuk perawatan kosmetik
wajah, kulit, folikel rambut; laser untuk perawatan kulit; laser untuk terapi kecantikan; laser untuk tujuan bedah; laser untuk
tujuan kosmetik; laser untuk tujuan tetes mata; masker wajah dipanaskan elektrik untuk tujuan terapeutik; medis mikro-tusuk
jarum perangkat untuk jerawat mengobati, bekas luka dan stretch mark; mesin untuk menjepit, memijat dan menekan untuk
keperluan medis; pelindung wajah transparan untuk digunakan oleh tenaga medis; pemijat kulit kepala; pemijat kulit kepala,
dioperasikan dengan baterai; peralatan akupunktur; peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan
lampu LED; peralatan medis untuk mencuci vagina; peralatan terapi galvanik; peralatan-peralatan wajah bertenaga baterai
untuk keperluan rumah tangga; perangkat kosmetik untuk perawatan mengencangkan wajah dengan microcurrents; perangkat
kosmetik untuk terapi cahaya foton; perangkat mikro-tusuk jarum kosmetik; perisai perlindungan wajah untuk tujuan medis;
pijat aparat estetika untuk digunakan di salon kecantikan; pijat kursi dengan built-in pijat aparat; pointer laser untuk keperluan
medis; retraktor bibir; robot terapi galvanik atau hipertermik, dan mesin serta instrumennya; sarung tangan untuk pijat; shiatsu
kursi pijat===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 18:12:09
540   EtiketDID2022017499

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PODOK KELAPA KAV DKI BLOK S1 NO. 23 RT 017/RW 002 KEL. PONDOK
KELAPA, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

KELVIN WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VINTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN KUNING
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; Balsem kecantikan; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat
untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa pencuci wajah;
Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk kosmetik; 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 sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan
dalam mencuci; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik;
Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk menghilangkan minyak
wajah; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk wajah; Maker
wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker
wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk
perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi,
yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; 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 Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi;
Sabun cair wajah; Sabun jerawat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik;
Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sampo rambut
3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan
tanpa obat; 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 kulit wajah; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah;
Sediaan perawatan wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan wajah; 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); Serum kecantikan (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; barang-barang toilet (toilet articles),
yaitu, sabun dan air toilet; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk kosmetik,
krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih tubuh
dan wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat wajah; concealer wajah; emulsi
wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esens wajah; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung
obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; kapas
kecantikan; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan,
bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam
bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu, susu, losion,
gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim anti-penuaan untuk wajah; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan
balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk
untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pemutih kulit wajah; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim untuk mencegah kerutan wajah; 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; lilin untuk keperluan kecantikan; losion pemutih kulit wajah; losion
pengelupasan untuk wajah; losion tubuh dan wajah; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah
untuk dipakai setelah bercukur; lotion kecantikan; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut;
make-up untuk wajah dan tubuh; 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,
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sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; masker untuk
membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik;
masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; mengklarifikasi tonik
wajah; minyak wajah; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty
pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket wajah; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau;
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 tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci wajah berbentuk bubuk;
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk
digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk perawatan tubuh [tidak
mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan
wajah [kosmetik]; produk sabun; rias wajah; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi;
sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk
binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan,
wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cukur; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair;
sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan;
sabun non-obat untuk wajah; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah;
sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; 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;
sabun wangi; sabun-sabun; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan
wajah topikal; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; 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 kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan pembersih pribadi untuk
wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan
untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan pembersih kulit
untuk wajah dan tubuh; 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 kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah;
strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; susu kecantikan; susu pelembab untuk pemutih kulit
wajah; susu pembersih wajah; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh;
susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak
mengandung obat; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 18:40:31
540   EtiketDID2022017500

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUMAHAN SAPHIRE ESTATE BLOK D8-D9 RT.000 RW. 000. KEL.
PESURUNGAN LOR - KEC. MARGADANA, Kota Tegal, Jawa Tengah

FELIX YUNARDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AERY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===grip untuk raket bulutangkis; jaring bulu tangkis; kok badminton; peralatan bulutangkis; peralatan bulutangkis, yaitu, kok

dan peralatan bermain permainan bulutangkis; raket bulutangkis; senar raket===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 18:41:07
540   EtiketJID2022017501

730 Nama Pemohon : Elizabeth Alfa
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Alamat Pemohon : Ruko Air Mas Blok C No.12, Kota Batam, Kepulauan Riau
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAVOIR INDONESIA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan Madu
dan Hasil produksi madu; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi
administrasi dan kantor; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; jasa periklanan dan manajemen;
manajemen dan operasi bisnis daur ulang; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi
dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; penjualan eceran dan layanan grosir untuk
artikel pribadi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; perencanaan dan pameran peragaan busana
untuk tujuan promosi; publikasi naskah publisitas/iklan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 18:43:49
540   EtiketDID2022017502

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gatotan No.10, Surabaya
PT. PANCA WIRA DHARMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OSMO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat dan mesin pemurnian air reverse osmosis; Filter untuk pemurnian air; Pemurni air; Pemurni air untuk keperluan

komersial; alat pemurni air; alat pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air portabel; aparat dan mesin
pemurni air; aparatur pemurnian air; filter impurities (impurities filters) untuk instalasi pemurnian air reverse osmosis; filter
pemurnian air listrik untuk keperluan rumah tangga; filter pemurnian air reverse osmosis; instalasi pemurnian air; instalasi
pemurnian air reverse osmosis; kartrid-kartrid saringan (filter cartridges) untuk pemurni air; kerangka-kerangka saringan (filter
housings) untuk pemurni air; mesin pemurni air; mesin pemurnian air; modul-modul membran untuk peralatan-peralatan
pemurni air industri; pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga; pemurni air untuk keperluan rumah tangga; peralatan-
peralatan pemurni air untuk keperluan industri; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pemurni air; tabung air
(water tubes) sebagai bagian dari instalasi pemurnian air reverse osmosis; tangki pemurnian air; unit pemurni udara untuk
keperluan industri; unit pemurnian air; unit pemurnian air untuk memproduksi air minum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 18:46:07
540   EtiketDID2022017503

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CIKAJANG 1 NO. 8 RT/RW 005/020 KEL. ANTAPANI TENGAH, KEC.
ANTAPANI, Kota Bandung, Jawa Barat

STEFANI YESSI PUSPITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Debby Debora Octavia S.H
Debby Debora Octavia, S.H.  Jl. Perintis 2 No. 106 RT.003 RW.024 Kel. Kaliabang
Tengah, Kec. Bekasi Utara-Kota Bekasi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Little Beba + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Little dari bahasa Inggris artinya kecil. Beba dari bahasa Kroasia artinya bayi.
591 Uraian Warna : Coklat  muda; coklat tua; kuning; cream/krem; pink; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat bantu pernapasan bayi (CPAP); Dot untuk bayi; Dot untuk memberi makan bayi; Gelang untuk digigit bayi yang

sedang tumbuh giginya; Kantong Plastik Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Kantong penampung darah untuk donor darah
(Palang Merah Indonesia); Kantong untuk buang air kecil / kantong urine; Klip pengaman untuk dot bayi; PERLAK BAYI;
Pembersih lidah; Penghangat tubuh bayi; Penjepit untuk dot bayi; Perlak untuk bayi yang tidak berdaya untuk buang air kecil
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atau besar; Pompa buah dada untuk mengeluarkan air susu (Pompa ASI); SIKAT MULUT DAN BAYI; Tempelan atau bantalan
medis untuk terapi moksibusi; Wadah Plastik Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); aparatus, perangkat dan artikel untuk merawat
bayi; aspirator vakum untuk keperluan medis; bantal kantong es untuk tujuan medis; botol bayi; dot untuk botol bayi; gigi cincin
menggabungkan mainan kerincingan bayi; jempol sampul plastik untuk mencegah mengisap ibu jari; kantong penyimpanan
asi; kasur angin untuk bayi, untuk tujuan medis; kasur melahirkan; klip hidung terapi untuk pencegahan mendengkur; korset
perut; pemijat karet untuk bayi; penarik / penyedot puting susu untuk penggunaan pribadi; pendinginan bantalan untuk tujuan
pertolongan pertama; perisai payudara; pompa payudara; pompa payudara listrik; pompa payudara tangan dioperasikan;
puting susu / pentil untuk botol bayi; sarung tangan gigi bayi; sendok untuk obat administrasi; termometer untuk anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 18:49:09
540   EtiketDID2022017504

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. WARINGIN NO. 28 RT. 006 RW. 004. KEL MINTARAGEN - KEC. TEGAL
TIMUR, Kota Tegal, Jawa Tengah

LIE TJIPTO WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GANDA BADMINTON SHUTTLECOCK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, HIJAU, ABU ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===kok badminton; peralatan bulutangkis, yaitu, kok dan peralatan bermain permainan bulutangkis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 18:50:34
540   EtiketDID2022017505

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: (Guro-dong, G Tower) 38, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Republic of Korea
Netmarble Corporation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Heru Lukito S.H.,
Heru Lukito & Partners  Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MBX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36, 9, 41, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan Pembayaran Seluler dan Internet; Layanan pembayaran dompet elektronik; Layanan terintegrasi untuk dompet

elektronik bergerak dan pembayaran bergerak; broker online untuk perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata
uang dan produk keuangan lainnya; jasa keuangan; jasa konsultasi keuangan; jasa perdagangan mata uang virtual; jasa
pertukaran mata uang; jasa/layanan transaksi keuangan; konsultasi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan moneter;
layanan pembayaran e-wallet; layanan pembayaran elektronik; layanan pembayaran otomatis; layanan pembiayaan; layanan
perantara keuangan; layanan perdagangan keuangan elektronik; layanan pialang; manajemen aset keuangan; penerbitan
mata uang virtual elektronik; penerbitan mata uang virtual elektronik prabayar; penerbitan token nilai; perdagangan mata uang;
perdagangan mata uang real-time online===
===Dompet elektronik yang dapat diunduh; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola dan
memverifikasi transaksi cryptocurrency di blockchain; file gambar yang dapat diunduh; kupon seluler yang dapat diunduh;
perangkat lunak aplikasi permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk
teknologi blockchain; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan elektronik; perangkat lunak
permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer, direkam; perangkat lunak permainan virtual
reality; perangkat lunak untuk mengirim, menerima (receiving), menyetujui (accepting), membeli, menjual, menyimpan,
mentransmisikan, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang
dapat diunduh; program komputer (perangkat lunak yang dapat diunduh); program komputer untuk perdagangan elektronik
mata uang virtual; sertifikat hadiah elektronik yang dapat diunduh===
===Jasa permainan yang disediakan melalui jaringan komunikasi bergerak; Memberikan informasi yang berkaitan dengan
layanan permainan yang disediakan secara online dari jaringan komputer; Menyediakan acara olahraga; Penyediaan publikasi
elektronik online; jasa permainan; layanan arcade hiburan; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer
untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet; memberikan
informasi on-line di bidang hiburan permainan komputer; mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya;
menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan game komputer online; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan
publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga; publikasi
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jurnal; publikasi majalah berkala; publikasi materi cetak===
===Jasa analisa data teknis; Penyediaan layanan otentikasi pengguna dengan menggunakan teknologi untuk transaksi e-
commerce, pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran, dan transfer dana elektronik; Perangkat lunak sebagai
layanan [SaaS]; hosting fasilitas web online untuk orang lain; jasa analisa komputer; jasa manajemen komputer, yaitu,
pemantauan, pelaporan, dan manajemen lalu lintas data di seluruh jaringan komunikasi nirkabel dan Internet; jasa penelitian
dan pengembangan yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; jasa/layanan platform sebagai suatu layanan (PaaS);
layanan enkripsi data; layanan konsultasi teknis yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas;
pengembangan perangkat lunak komputer; pengembangan platform komputer; pengembangan teknologi baru untuk orang
lain; platform sebagai layanan [PaaS]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 18:52:56
540   EtiketDID2022017506

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ketapang no. 96, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78122
Susi gouw

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIGA KOI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : WARNA LOGO : EMAS, PUTIH, BIRU GELAP/ HITAM, MERAH  DAN WARNA TULISAN : EMAS DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garam meja; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Kecap asin; Kecap manis; Kopi

Instan disajikan dengan paket satuan; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi seduh; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan
penggantinya; Merica bubuk; Minuman jahe (teh jahe); Serbat (es yang dapat dimakan); Yogurt beku (es yang dapat
dimakan); cabai kering [bumbu]; garam; garam yang bisa dimakan; gula aren; gula merah; gula pasir; kecap [soy sauce]; kopi;
kopi giling; kopi instan; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; lada bubuk (bumbu); mie instan;
produk-produk kopi; teh; tepung untuk makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 18:54:40
540   EtiketDID2022017507

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Embong Wungu No.10, Surabaya
PT. SURYA AVIESTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LE JIA YAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Bahasa Mandarin dibaca Le Jia Yan yang artinya Sarang Burung Keluarga Bahagia
591 Uraian Warna : Merah muda, kuning, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sarang burung dengan gula batu; Sarang burung dengan gula batu yang bisa dimakan; Sarang burung dengan sari buah

pir; Sari sarang burung; sarang burung yang bisa dimakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 18:57:14
540   EtiketJID2022017508

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CIKAJANG 1 NO. 8 RT/RW 005/020 KEL. ANTAPANI TENGAH, KEC.
ANTAPANI, Kota Bandung, Jawa Barat

STEFANI YESSI PUSPITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Debby Debora Octavia S.H
Debby Debora Octavia, S.H.  Jl. Perintis 2 No. 106 RT.003 RW.024 Kel. Kaliabang
Tengah, Kec. Bekasi Utara-Kota Bekasi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Little Beba + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Little dari bahasa Inggris artinya kecil. Beba dari bahasa Kroasia artinya bayi.
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591 Uraian Warna : Coklat  muda; coklat tua; kuning; cream/krem; pink; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen ekspor-impor peralatan dan perlengkapan bayi; Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Jasa pemesanan

secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan
aksesoris, tas, souvenir; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Penjualan pakaian,;
Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan
peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Toko mainan anak-anak; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi;
Toko perlengkapan bayi; belanja online; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko
pakaian; layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko ritel untuk mainan (alat
permainan); penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; toko online; toko retail
yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 18:57:31
540   EtiketDID2022017509

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 348 Ramkhamhaeng Road, Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand.
Osotspa Public Company Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Heru Lukito S.H.,
Heru Lukito & Partners  Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EXTRA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sirup untuk minuman; bubuk untuk membuat minuman; jus buah; minuman berenergi; minuman buah; minuman olahraga;

minuman ringan; minuman tanpa-alkohol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 19:04:01
540   EtiketDID2022017510

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Famili Blok S-1, Surabaya
ROY BYTAGO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAKAERA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 19:15:33
540   EtiketJID2022017512

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt. IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kelurahan
Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10730

PT. AGUNG SEDAYU

Halaman 357 dari 374



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: orange groves
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Orange Muda, Kuning Terang, Merah Cabai,  Pink, Coklat Tua dan Cloklat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hiburan dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan film, video dan teater; Jasa taman

hiburan dan taman hiburan dengan tema; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; hiburan dalam
sifat pertunjukan langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; layanan fan club dalam sifat hiburan;
layanan hiburan; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan oleh diskotek; layanan hiburan
disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan
langsung; layanan klub hiburan; melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan; perencanaan dan
pelaksanaan pesta [hiburan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 19:24:49
540   EtiketJID2022017513

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Famili Blok S-1, Surabaya , Kota Surabaya, Jawa Timur
ROY BYTAGO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAKAERA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan

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 outlet
distributor; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Layanan
perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Nasehat untuk konsumen; PENYALURAN CONTOH-
CONTOH BARANG; Pengecer barang-barang; Promosi penjualan (untuk orang lain); Proses administratif pesanan belanjaan;
fungsi kantor; jasa agen pesanan pembelian; jasa periklanan; jasa-jasa impor dan ekspor; layanan penataan etalase untuk
toko ritel; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel online; pemasaran; penataan etalase toko; 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; perencanaan dan pameran
peragaan busana untuk tujuan promosi; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 19:31:08
540   EtiketDID2022017514

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CIJUNTI RT 11/ RW 03 DESA CIJUNTI, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat
AYU SRI MULYANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AYU MISAKI GLOW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : emas, putih gading
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik untuk perawatan rambut; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan rambut; kosmetik perawatan

tubuh dan kecantikan; parfum; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 19:34:03
540   EtiketDID2022017515
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn.Banci Rt/Rw.022/006 Kemantren, Mojokerto
H.Abd Ghoni

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BISOON
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 27
510 Uraian Barang/Jasa : ===Karpet untuk hewan ternak; karpet mobil; karpet untuk kendaraan; keset karpet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 19:39:10
540   EtiketDID2022017516

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kauman Blok A No. 33 Desa Bukit Raya L1, Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur

INDAH RATNA SARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IBC Indah Beauty Care
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik untuk perawatan rambut; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan rambut; kosmetik perawatan

tubuh dan kecantikan; parfum; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 19:46:51
540   EtiketDID2022017517

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dharmahusada Utara 3/27, Surabaya
SINJO LIANDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAPARUA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tepung tapioka untuk makanan; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; pati konjak; pati singkong untuk

makanan; pati ubi jalar untuk makanan; pati untuk makanan; sagu; tepung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 19:55:37
540   EtiketDID2022017518

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RADEN SALEH NO. 04 RT. 005 RW. 002 DESA SUMBERGEDONG
KECAMATAN TRENGGALEK KABUPATEN TRENGGALEK
, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, 66315

RAHMADINA HATININGRUM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:
Merek Kata dan Lukisan
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HEAVENFOOD_ID
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING, PUTIH, COKELAT, MERAH MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===bebek beku; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan siap saji beku yang

terutama terdiri dari unggas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 20:06:22
540   EtiketDID2022017519

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Roxy Mas Blok B 1 No.23-24, Jl. KH.Hasyim Ashari No,125 Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT BERKAH BERSAMA ALKINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Handajani S.E, SH
Viila Tangerang Regency 1 Biok OA 2 No.28 Gebang Raya, Periuk, Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOUSON  KN95  PRO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker pelindung untuk pengendara; Masker pelindung wajah (topeng); filter untuk masker pernapasan; filter untuk

masker pernapasan non medis; kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu; kartrid filter untuk masker
pernapasan; masker anti polusi untuk bersepeda; masker anti polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker
gas; masker oksigen, bukan untuk keperluan medis; masker pelindung; masker pelindung debu; masker pelindung
pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker pelindung wajah bukan untuk keperluan medis; masker pelindung wajah
untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker penyelam; masker pernapasan untuk mencegah kecelakaan atau cedera;
masker pernapasan untuk perlindungan industri; masker pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker untuk
perlindungan terhadap debu; masker untuk snorkeling; masker wajah penyelam; pakaian selam, masker penyelam, sumbat
telinga untuk penyelam, klip hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat bantu pernapasan
untuk berenang di bawah air; sarung tangan neoprene, masker; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk penggunaan
bedah; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk penggunaan medis; termometer digital, bukan untuk keperluan medis;
termometer elektronik; termometer inframerah, bukan untuk keperluan medis; termometer kaca kuarsa; termometer rumah
tangga; termometer untuk penggunaan laboratorium; termometer, bukan untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 20:06:31
540   EtiketJID2022017520

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DK. KENDONDONG RT 02/ RW 03 KEL. PADAHARJA KEC. KRAMAT, Kabupaten
Tegal, Jawa Tengah, 52181

RONALD STEPHANUS DARSONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GymNEST + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : GymNEST = hanya sebuah penamaan
591 Uraian Warna : kuning dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan klub kesehatan; Layanan klub kesehatan dan kebugaran, yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan

peralatan di bidang kebugaran dan latihan fisik; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi,
kesehatan dan kebugaran; Penyediaan klub kesehatan, klub kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan rekreasi;
Penyediaan seminar kebugaran dan kesehatan, seminar tari aerobik; Pusat kesehatan yang menyediakan jasa konsultasi diet;
jasa pelatihan, kursus, dan pendidikan di bidang olahraga, evaluasi dan pencegahan risiko kesehatan dan gizi; klub kesehatan
untuk latihan fisik; klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes dan olahraga atau latihan; layanan gimnasium; layanan
pelatihan kesehatan di bidang promosi kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), pengendalian (management) penyakit
dan kondisi; menyediakan fasilitas gimnasium; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah raga;
pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; penyediaan rekreasi klub, fasilitas olahraga dan ruang
senam; penyelenggaraan kelas fitness===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 20:15:50
540   EtiketDID2022017521
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Roxy Mas Blok B 1 No.23-24, Jl. KH.Hasyim Ashari No,125 Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT BERKAH BERSAMA ALKINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Handajani S.E, SH
Viila Tangerang Regency 1 Biok OA 2 No.28 Gebang Raya, Periuk, Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOUSON  KN95  PRO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat medis NIBP berfungsi untuk mengetahui tekanan darah dalam tubuh; Alat pengukur detak jantung; Alat pengukur

kadar  kolesterol; Alat pengukur tekanan darah; Alat pengukur tekanan darah arteri; Bantalan panas untuk tujuan medis; Label
pengukur suhu untuk keperluan medis; Masker bedah ber-filter tinggi; Masker bedah sekali pakai; Masker bedah yang dapat
dipakai ulang; Masker hidung untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker medis; Masker oral untuk pernapasan
buatan untuk keperluan medis; Masker pembiusan; Masker pernapasan untuk bantuan pernapasan untuk keperluan medis;
Masker pernapasan untuk pernapasan buatan; Masker untuk pernapasan non-invasif; Masker untuk terapi wajah; Masker
wajah anestesi; Masker wajah bio terapi; Masker wajah untuk penggunaan medis; Penutup kepala untuk keperluan medis
(nurse cap); Peralatan kesehatan umum, yaitu kesehatan, kebugaran dan olahraga, serta sensor, monitor dan layar kesehatan
untuk mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan mengirimkan data biometrik, detak jantung, pergerakan
badan serta pembakaran kalori; Sphygmomanometer (alat pengukur tekanan darah); Thermometer; alat pengukur tekanan
darah; filter untuk masker pernapasan untuk penggunaan medis; masker Cleanroom wajah; masker bedah; masker pelindung
wajah  untuk penggunaan medis; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; masker pernapasan pelindung untuk
pernapasan buatan; masker pernapasan pelindung untuk tujuan bedah; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis;
masker pernapasan untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi debu untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi
jamur; masker sanitasi untuk isolasi kuman; masker sanitasi untuk melindungi terhadap infeksi virus; masker sanitasi untuk
tujuan isolasi virus; masker sanitasi untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk tujuan serbuk sari isolasi; masker untuk
digunakan oleh tenaga medis; masker wajah dipanaskan elektrik untuk tujuan terapeutik; masker wajah pelindung untuk
penggunaan gigi; masker wajah untuk tujuan sanitasi; monitor tekanan darah; peralatan untuk mengukur tekanan darah arteri;
resusitasi cardiopulmonary [CPR] masker; termometer digital untuk tujuan medis; termometer inframerah untuk tujuan medis;
termometer klinis; termometer untuk anak-anak; termometer untuk tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 20:20:32
540   EtiketDID2022017522

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN.SINDON, RT001/RW005, DESA.BATANGSAREN, KEC.KAUMAN, Kabupaten
Tulungagung, Jawa Timur, 66261

EDY JUNAEDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BANATI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, HIJAU, ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan makanan untuk adonan roti dan kue===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 20:27:41
540   EtiketJID2022017523

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Bumi Sawangan Indah 2, Jalan Lumba-Lumba 2 Blok D1 No 22, Kota Depok,
Jawa Barat, Kota Depok, Jawa Barat, 16518

PT. Spasial Andalan Informatika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SPASIAL AI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Kecerdasan Artifisial bidang Spasial
591 Uraian Warna : biru, putih, hijau
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511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Lembaga
pengajaran; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran,
perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Menyelenggarakan
seminar; Menyelenggarakan seminar pelatihan; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan
menyelenggarakan seminar-seminar pendidikan,  manajemen dan pengembangan perusahaan; melakukan kursus
pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur
dan menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; menyelenggarakan kursus
pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; organisasi kursus pembelajaran jarak jauh;
pelatihan di bidang manajemen bisnis; pelatihan di bidang pengolahan data; pelatihan di bidang teknologi komunikasi;
pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku, majalah,
jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara terkait
untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; penyebaran materi pendidikan; penyelenggaraan seminar
pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 20:31:50
540   EtiketDID2022017524

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN.SINDON, RT001/RW005, DESA.BATANGSAREN, KEC.KAUMAN, Kabupaten
Tulungagung, Jawa Timur, 66261

EDY JUNAEDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAURIRASA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, HIJAU, ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan makanan untuk adonan roti dan kue===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 20:53:26
540   EtiketDID2022017525

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jalan gandaria V No 17, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12620
SARI SAHSIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D' LOCUS COFFEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 43, 29, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa penjualan minuman kopi; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan

dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan===
===Jasa kedai kopi; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kedai kopi; jasa katering kantor
untuk penyediaan kopi; jasa penyediaan kopi untuk kantor; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan
minuman); layanan kedai kopi dan makanan ringan===
===Pisang goreng; Pisang goreng dengan aneka toping; Pisang goreng madu; ikan dan kentang goreng; kentang cincang
goreng; kentang goreng; kentang goreng beku; kentang goreng termasuk kentang goreng dengan diberi taburan; keripik
pisang; pisang raja goreng===
===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi
utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kue kering (pastri); Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu;
Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Tepung,
roti, ragi, pastri (kue-kue); campuran kopi; es kopi; kopi; kopi giling; kopi kantongan; kopi yang belum dipanggang; kue kering
kastengel; kue, biskuit, kue kering; makanan penutup berbahan dasar kopi; makaroni [kue kering]; minuman berbahan dasar
kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau
teh; minuman biji kopi; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; 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 yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-
minuman berbahan dasar kopi;; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; shortbread tart shells
(kue); spiced cookies (kue kering)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 20:55:39
540   EtiketDID2022017526

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN NIWEN RT. 012 RW. 003 DESA SIDORAHAYU KEC. WAGIR KABUPATEN
MALANG, Kabupaten Malang, Jawa Timur

PT. BINTANG MAS WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BINTANG MAS WIJAYA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Geretan; Kotak tembakau; Pipa rokok; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh

(bukan untuk keperluan medis); Tembakau linting; Tembakau molase; Tembakau perasa; asbak untuk perokok; filter rokok;
filter tembakau; kertas rokok; kotak rokok; pemantik rokok; rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih;
tembakau; tembakau daun; tembakau rokok; wadah tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 21:01:41
540   EtiketJID2022017527

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Puspa Blok B1 nomor 1, RT 3 RW 15, Kelurahan Sukajaya, Kabupaten
Bandung Barat, Jawa Barat, 40391

R Diena Nurul Hikmah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DOME BARBERSHOP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, putih, biru, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan tukang cukur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 21:17:10
540   EtiketDID2022017528

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP TASBI BLOK C NO 5 RT 002/RW 014, KELURAHAN TANJUNG REJO, Kota
Medan, Sumatera Utara

CUT MIRSHELLA AMANDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEDIFA SKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU, PINK, KUNING, BIRU dan KREM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Sabun Kecantikan (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Toner

(cairan penyegar wajah) kosmetik; gel kecantikan; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim kecantikan; krim tabir
surya; lotion kecantikan; lotion tabir surya; masker kecantikan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan; tabir surya; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak
mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 21:23:34
540   EtiketDID2022017529
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TELUK GONG JL. K NO 4A RT/RW : 010/010 , KEL. PEJAGALAN,  KEC.
PENJARINGAN JAKARTA UTARA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

KRISHNA JULIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 23 HOLY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok putih===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 21:34:24
540   EtiketJID2022017530

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kapten P. Tendean No. 9A, Kel. Kuningan Timur, Kec. Mampang Prapatan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. PRO TRANS LOGISTICS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PROTRANS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===logistik transportasi; transportasi darat; transportasi laut; transportasi udara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 21:36:15
540   EtiketJID2022017531

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kapten P. Tendean No. 9A, Kel. Kuningan Timur, Kec. Mampang Prapatan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. PRO TRANS LOGISTICS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRO TRANS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===logistik transportasi; transportasi darat; transportasi laut; transportasi udara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 21:36:37
540   EtiketDID2022017532

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pondok D. Husada 5/15 KAV 716 SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60000
Louis Tirtomoyo Santoso

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ECOFINDO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hitam dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 3, 5, 29, 30, 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===DEPARTMENT STORE; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa perdagangan ekspor-impor; Layanan agen penjualan

yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan ritel
department store; 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; Layanan toko
ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Mempromosikan
barang orang lain melalui situs web (website); Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan
cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengoperasian bisnis pusat
perbelanjaan online; TOKO SERBA ADA; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko perabotan; Toko
yang menjual pakaian; grosir barang (dengan berbagai media); jasa eceran atau jasa grosir untuk bunga [alami] dan pohon;
jasa grosir dan eceran; jasa penjualan hasil laut; jasa toko serba ada retail secara online; layanan pemasaran online; layanan
ritel online; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman;
memberikan arahan pemasaran untuk industri real estat; menyediakan prospek penjualan untuk industri real estat; promosi
penjualan; pusat perbelanjaan===
===Pembersih makeup all-in-one; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; baby oil [perlengkapan mandi]; cologne setelah
bercukur; deterjen; esens kayu putih [minyak esensial]; gel untuk dipakai setelah bercukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah,
tangan dan tubuh; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; losion setelah bercukur; obat kumur anti rongga, bukan untuk
keperluan medis; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pembersih wajah; sabun almond; sabun lidah buaya; sampo untuk
bayi; sampo untuk rambut manusia; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan pembersihan serba guna; sediaan perawatan
kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]===
===Balsem untuk keperluan medis; Bawang hitam  untuk obat tradisional; Krim Jerawat; Minuman jahe merah yang
mengandung obat; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh;
Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Suplemen makanan
dan gizi; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis;
antioksidan [suplemen makanan]; desinfektan; desinfektan untuk keperluan medis; desinfektan untuk keperluan sanitasi;
disinfektan serba guna; farmasi; jamu-jamuan pelangsing tubuh; krim untuk penggunaan dermatologis; minuman obat;
minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minyak pijat obat; nutraceuticals untuk keperluan
medis; obat diare; pasta gigi obat; pembersih antibakteri; pengganti makanan gizi; popok bayi sekali pakai; popok dewasa
sekali pakai; propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; royal jelly untuk keperluan
medis; sabun desinfektan; sediaan farmasi untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan nutraceutical untuk digunakan
sebagai suplemen diet; semprotan hidung dekongestan; semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; shampo pertumbuhan
rambut; sirup obat batuk; suplemen herbal; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet; suplemen vitamin dan mineral; teh daun kelor (jamu); teh obat; tetes hidung untuk keperluan medis;
vaksin; vaksin hewan; vitamin; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; vitamin untuk hewan
peliharaan; vitamin untuk orang dewasa===
===Hasil produksi susu; Ikan Tuna; Kacang mete panggang; Susu UHT; Susu kacang kedelai; Susu kedelai; Tuna (ikan),
kalengan; abalon, tidak hidup; krimer kopi non-susu; minyak goreng; minyak sayur untuk makanan; produk daging sapi;
produk ikan olahan; sirsak olahan; steak daging; susu sapi===
===Bumbu instan bubuk; Chocolate chip cookie; Jus jahe [minuman]; Kulit lumpia; Mie; Ocha / teh jepang; Pasta cabai dalam
minyak; Produk-produk kakao ; Saus ayam; Teh rosela; Teh serai; adonan wafer; biskuit; bubuk kakao instan  ; cabe jamu
(bumbu); cengkeh (bumbu); cokelat batangan; cokelat yang mengandung susu; garam; gula kelapa; gula kristal putih; gula
madu herbal; kapulaga (bumbu); kerupuk ikan; kerupuk udang; kue bulan; kwetiau; madu campuran; merica (bumbu); mie
kering; mie soba instan; mie tepung; minuman berbahan dasar cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman kopi;
minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh dengan susu; misoa; pala
(bumbu); produk es krim; royal jelly untuk makanan manusia, bukan untuk keperluan medis; saus; saus teriyaki; sediaan
minuman kakao; sediaan minuman kopi; sohun; teh bubuk; tepung bumbu===
===Biskuit untuk anjing; Hasil peternakan; Kedelai untuk pakan hewan; Makanan ternak; Produk pertanian dan hortikultura;
Produk pertanian, hortikultura, kehutanan dan biji-bijian; beri, segar; buah dan sayuran segar organik; hasil perkebunan;
kacang-kacangan; kelapa, segar; konsentrat untuk pakan ternak; makanan hewan; markisa, segar; minuman untuk anjing;
minuman untuk hewan peliharaan; sayuran, segar; sediaan untuk pakan ternak; stroberi, segar; tanaman budidaya, belum
diolah; tanaman dan bunga alami; tanaman hijau alami untuk dekorasi; ubi porang, segar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 21:37:48
540   EtiketJID2022017533

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Puri Kencana Blok K7 No. 1K, Komples Puri Niaga I, Kembangan, Jakarta Barat,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT Karya Instrumindo Simpati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adhiguna Abdhipradhana Herwinda M.H.,
FSP Lawyers (Ferdie Soethiono & Partners)  Gedung Grand Slipi Tower 21st Floor
UnitB Jalan S. Parman Kaveling 22-24

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIMAGAUGES.com
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 : ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Iklan melalui media elektronik; Iklan secara online; Iklan secara
online melalui jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Impor, ekspor, promosi penjualan
untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai,
tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Jasa
konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa penjualan
barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; 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 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
iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke
situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi;
Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan pemasaran dan promosi penjualan
di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan
penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara yang berkaitan dengan
perdagangan barang dan jasa; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan promosi yang berhubungan
dengan acara eSports; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; Melaksanakan
program loyalitas pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Memberikan informasi
untuk penjualan barang orang lain; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk,
mengakses kupon online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher
dan penawaran khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang dan jasa orang lain
dengan mengakumulasi poin, menerbitkan poin dan menyediakan informasi yang berkaitan dengannya; Mempromosikan
barang orang lain melalui situs web (website); Mempromosikan barang pihak lain, yaitu, menyediakan kupon, potongan harga
dan voucher untuk barang pihak lain; Mempromosikan penjualan atau mempromosikan bisnis untuk orang lain; Menyediakan
portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Organisasi pameran untuk tujuan
komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan; Organisasi peragaan busana untuk keperluan
promosi dan periklanan; Pemasaran dan promosi barang dan jasa orang lain dengan cara mendistribusikan kupon atau
voucher; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penelitian pemasaran dan promosi penjualan (untuk orang
lain); Penjualan atau promosi penjualan; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan di
situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; 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; 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 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; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui
internet; Toko Eceran Elektronik; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; bantuan bisnis,
manajemen dan layanan informasi; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; demonstrasi
barang untuk keperluan promosi; distribusi barang promosi; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; iklan dan
promosi perusahaan; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; iklan, promosi, dan
layanan keagenan; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa iklan dan promosi; jasa
informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan,
promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan;
jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa 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 serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan
elektronik dan 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 untuk promosi e-commerce; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa promosi dan
pemasaran secara online; jasa promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik
dan hiburan; jasa ritel; 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 pengorganisasian untuk menggelar acara dalam
melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan promosi; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa
perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; 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/layanan amal, khususnya mempromosikan
kesadaran masyarakat tentang amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum
dan kegiatan kemanusiaan; layanan asosiasi yang mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang
pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan iklan promosi; layanan iklan untuk promosi barang; layanan iklan,
pemasaran dan promosi; layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan
komunikasi elektronik; layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan loyalitas pelanggan dan layanan
klub pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan pemasaran online; layanan
pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan perdagangan
online yang terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; layanan periklanan dan
manajemen penjualan; layanan promosi; layanan promosi dan iklan; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel
online; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; membantu sektor industri dan komersial dalam
mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat
perbelanjaan komprehensif secara online; mempromosikan barang dan jasa orang lain; 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 di Internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui Internet dan jaringan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang

Halaman 366 dari 374



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 dan melakukan pameran dagang; mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online
melalui situs web; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai masalah yang melibatkan akses
ke internet untuk populasi global; mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs
web; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara promosi; mempromosikan penjualan barang dan
jasa orang lain melalui bahan cetak; mempromosikan penjualan barang-barang mode melalui artikel promosi di majalah;
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-acara khusus untuk tujuan komersial,
promosi atau periklanan; mengatur transaksi perdagangan online; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan
pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk tujuan bisnis; mengembangkan kampanye promosi
untuk bisnis; menyediakan fasilitas online untuk live streaming video dari acara-acara promosi; organisasi, operasi dan
pengawasan skema insentif penjualan dan promosi; 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 promosi; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan
promosi dan iklan komersial; pengembangan kampanye promosi; penyediaan layanan berlangganan pada server komputer,
pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak; penyelenggaraan acara untuk tujuan komersial/promosi dan
publisitas; perdagangan barang; perdagangan online; periklanan, pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik
orang lain dengan cara menyediakan peralatan foto dan video di acara-acara khusus; promosi atas undian berhadian,
kompetisi-kompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan;
promosi barang dan jasa pihak lain melalui internet; promosi barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer dan
komunikasi; promosi barang dan jasa untuk orang lain dengan mendistribusikan kupon, melalui skema kartu imbalan loyalitas,
melalui program kartu diskon, melalui administrasi penjualan dan skema insentif promosi yang melibatkan stempel
perdagangan, dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit, melalui acara promosi , melalui distribusi
bahan cetakan dan kontes promosi; promosi barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan
secara online dan komprehensif; promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan
bentuk; promosi kepentingan komersial profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang
disediakan oleh asosiasi kepada para anggotanya; promosi komersial untuk pihak ketiga; promosi online jaringan komputer
dan situs web; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan
internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; promosi periklanan (sponsor); promosi secara daring (online); promosi usaha;
promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; saran dan bantuan manajemen bisnis; semua layanan di atas disediakan
online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan
pengelolaan dan pelestarian lingkungan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 21:37:52
540   EtiketJID2022017534

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kapten P. Tendean No. 9A, Kel. Kuningan Timur, Kec. Mampang Prapatan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. PRO TRANS LOGISTICS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PROTRANS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===logistik transportasi; transportasi darat; transportasi laut; transportasi udara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 21:39:46
540   EtiketJID2022017535

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Rembun Rt. 05 Rw. 01 Desa Rembun, Kabupaten Malang, Jawa Timur,
65181

CV. REMBUN SUKSES SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUSAT OLEH - OLEH KHAS DAMPIT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hijau, Putih dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios

makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko penjual Makanan
dan Minuman secara online; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan penjualan
ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel
untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan;
PASAR SWALAYAN; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa
eceran atau jasa grosir untuk makanan olahan; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman
yang dipesan melalui mesin; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak
beralkohol; layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman;
layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu,
kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan
atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan
alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan
boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan periklanan dan 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 untuk makanan dan minuman; layanan ritel yang berkaitan dengan
bahan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan
department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi)
restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; minimarket; penjualan eceran dan layanan
grosir untuk artikel pribadi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; stan penjualan makanan ringan;
toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 21:44:32
540   EtiketDID2022017536

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. STM Ujung Perum Crysank Park, Kel. Suka Maju, Kec. Medan Johor, Kota
Medan, Sumatera Utara, 20146

PT. VIBRAS INSANI PLUS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo + Vibras
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 21:47:45
540   EtiketJID2022017537

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jamin Ginting Gg. Komplek Mega Silima, Kel. Ketaren, Kec. Kabanjahe, Kab.
Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, 22111

PT. KARO CIPTA SPORTINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KARO UNITED
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klub Sepak Bola===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 22:00:49
540   EtiketJID2022017539

730 Nama Pemohon : PT. LINGKAR INOVASI KULINER GROUP
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Alamat Pemohon : Ruko Ciputat Center No. 75 P, Jl. Juanda Raya,
Kelurahan Cireundeu Kecamtan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten 15412
, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15412

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Asti Wasiska S.H., M.H.
Jati Makmur Permai Blok A5 No. 1 Rt. 004 Rw. 10 Jati Makmur Pondok Gede Bekasi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LIKE GROUP  + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis; Administrasi dan manajemen usaha; Administrasi urusan bisnis waralaba; Agen penjualan; Bantuan

bisnis yang terkait dengan waralaba; Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba hotel; 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 eceran hypermarket; Jasa ekspor impor; Jasa grosir; Jasa jual beli melalui internet /
online; Jasa manajemen waralaba; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran yang menyajikan ayam; Layanan jasa menguruskan pendirian
perusahaan; Layanan penjualan eceran sirup untuk kuliner; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan yang berkaitan
dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Manajemen Usaha; Memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; TOKO SERBA ADA; Toko makanan online; Toko minuman
online; Toko serba ada; Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian
restoran; administrasi bisnis; administrasi franchise (waralaba); administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi
orang lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan
kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas
pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif
penjualan dan promosi, program insentif promosi penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi
urusan bisnis waralaba; administrasi usaha; agen impor-ekspor; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; bantuan
dalam manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; bisnis dan manajemen; fungsi
kantor; jasa bisnis, seperti membantu pihak lain dalam perundingan dan pengembangan kemitraan bisnis dan aliansi bisnis;
jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa grosir dan eceran; jasa periklanan; jasa ritel; jasa ritel supermarket
dan toko serba ada (departmental store); jasa waralaba hotel (manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu penawaran
assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan
kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan
perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; keypunching [fungsi kantor]; layanan agen ekspor-impor; 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 pengingat janji [fungsi kantor]; layanan penjadwalan janji [fungsi kantor]; layanan periklanan bisnis
yang berkaitan dengan waralaba; layanan ritel disediakan oleh hypermarket; layanan ritel disediakan oleh supermarket;
layanan ritel online; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; 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 bisnis; manajemen bisnis
untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; 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; menyediakan bantuan pemasaran terkait
dengan waralaba; minimarket; organisasi pameran dagang; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; pengarsipan dokumen
[fungsi kantor]; pengarsipan dokumen atau pita magnetik [fungsi kantor]; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian
waralaba; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran; penyortiran surat, penanganan dan penerimaan [fungsi kantor];
perdagangan barang; 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; sponsor promosi acara kuliner; supermarket; toko grosir; toko online; transkripsi
komunikasi [fungsi kantor]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 22:10:22
540   EtiketDID2022017540

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dukuh Kupang Timur XIX/52 , Kota Surabaya, Jawa Timur, 60256
CV Permata Guna Abadi
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kuma Deliciosa Catering
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu tua, biru , pink
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan,

unggas atau sayuran; masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan,
diawetkan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 22:14:23
540   EtiketJID2022017541

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Karamoy Nelson & Associates Gajah Mada Mediterania Bussiness Centre, LT. G1
No. R3L15, Jl. Gajahmada No. 174, Jakarta - 11130., Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

Dicki Nelson, S.H., M.H. Bima Ramadhan Nelson, S.E. Orin Putri Nelson, S.H., M.K.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Romy Alfius Karamoy S.H.,
Gajah Mada Mediterania Bussiness Centre, Lt. G1, No. R3L15, Jl. Gajah Mada No.
174

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NELSON LAND
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru dongker dan emas
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); Investasi properti; Jasa penyediaan real eastate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk
property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar properti, perantara pembelian, penjualan dan
penyewaan property, pengelolaan properti; Jasa penyewaan, pengelolaan lahan, dan penjualan properti; Jual beli rumah
apartemen; Pengelolaan rumah/ apartemen; agen perumahan; broker properti komersial; investasi properti dan layanan
manajemen; jasa manajemen aset properti; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa penyewaan
untuk liburan, yaitu, penyewaan rumah untuk liburan, kondominium, kabin, dan vila; layanan agen real estat untuk penyewaan
properti; layanan investasi properti; layanan investasi properti dan real estat; layanan manajemen real estat dan properti;
layanan perumahan umum; layanan properti real estat; manajemen properti real estat; manajemen real estat dan properti;
manajemen real estat properti komersial; manajemen real estat rumah liburan; pengelolaan fasilitas untuk real estat dan
properti; pengembangan properti dan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 22:25:04
540   EtiketDID2022017542

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mesjid Shadaqah No. 108 Lam Lagang, Banda Raya. Banda Aceh, Kota Banda
Aceh, Aceh, 23239

Rinal Hardian

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Leuka
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : mujur, berbahagia, bernasib baik
591 Uraian Warna : Hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan bangunan beton===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 22:38:22
540   EtiketDID2022017543

730 Nama Pemohon : Marnaningsih Ariyani
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Alamat Pemohon : Mawar Residence No.12 RT/RW 001.009, Kota Bogor, Jawa Barat
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NBS HAIR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam 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 pembersih (kosmetik); Krim pencuci tangan; Krim sabun yang tidak mengandung obat
untuk digunakan dalam mencuci; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah
matahari; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; 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 lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk
untuk wajah, tubuh dan tangan; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim
kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; 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
tanpa obat; krim malam; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel;
krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih kulit wajah; krim perawatan kulit
kepala tanpa obat; krim siang; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan 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 wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak
mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit,
krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam,
pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan;
masker rambut; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; sabun batangan; sabun batangan untuk
toilet; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun mandi cair; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 22:41:43
540   EtiketDID2022017544

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sekejati Raya No.6, RT.001, RW.011, Kel. Kebon Kangkung, Kec. Kiaracondong,
Kota Bandung\t, Kota Bandung, Jawa Barat

FERRY WIDJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FENITA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas piring dari bahan tekstil; Handuk; Hordeng; Kain Batik; Kain Ikhram; Kain Ulos; Kain jok; Kain sarung; Sarung bantal;

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 22:49:30
540   EtiketDID2022017545

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sekejati Raya No.6, RT.001, RW.011, Kel. Kebon Kangkung, Kec. Kiaracondong,
Kota Bandung\t, Kota Bandung, Jawa Barat

FERRY WIDJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAKSIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tempat tidur dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; bantal; bantal air, selain

untuk keperluan medis; bantal bean bag; bantal beraksen; bantal bersalin; bantal dukungan untuk digunakan di tempat duduk
bayi; bantal guling; bantal kasur; bantal leher; bantal mandi; bantal menyusui; bantal penyangga kepala; bantal penyangga
kepala untuk dipasang pada kursi mobil anak; bantal penyangga leher; bantal perjalanan; bantal posisi kepala untuk bayi;
bantal tiup; bantal udara, bukan untuk keperluan medis; bantalan kasur dipasang; bayi guling; dasar kasur; furniture / perabot
rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; guling; kasur; kasur air, bukan untuk keperluan
medis; kasur berkemah; kasur berkemah tiup; kasur berpegas; kasur busa; kasur futon; kasur jerami; kasur pegas; 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; sarung bantal; shikibuton [kasur jepang]; tempat tidur bulu [toppers kasur]; tikar tidur siang
[bantal atau kasur]; toppers kasur dipasang; yo [kasur tradisional Korea]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 22:56:58
540   EtiketDID2022017547

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Anggrek Rosliana I H/53, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480
Maxsalmina Tuizzu Salam

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nasi Goreng Kebuli Slipi Bu Sri
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning dan Merah.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakmi goreng; Bumbu Kebuli; Nasi Goreng Kampung; Nasi Goreng Oriental; Nasi Kari Ayam; Nasi Kebuli; Saus ayam;

bumbu nasi goreng; kwetiau; nasi goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 23:26:56
540   EtiketDID2022017548

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jongkang RT. 011 RW. 037 Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Prov. Daerah
Istimewa Yogyakarta - 55581, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55581

MUHAMMAD ALI AKBAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAWET NILA 421 + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 32
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Jus sari buah-buahan; Jus sayuran yang bernutrisi; Minuman sari buah; Minuman sari kedelai; air mineral; jus; jus apel;
jus bit; jus buah; jus jambu; jus jeruk; jus kurma madu; jus mangga; jus melon; jus nanas; jus pepaya; jus persik; jus
semangka; jus wortel; konsentrat untuk membuat minuman elektrolitik isotonik non-karbonasi; minuman berbahan dasar madu
tanpa-alkohol; minuman dawet; minuman energi; minuman isotonik; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe;
sirup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 23:42:36
540   EtiketJID2022017549

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kavling P&K Blok C No. 107-108 RT.002 RW.09 Kelurahan Pondok Benda
Kecamatan Pamulang , Kota Tangerang Selatan, Banten, 15416

PT. INDONESIA ENGLISH STUDY, BEBIN NURMANJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IES Indonesia English Study + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih, Hitam, Kuning Stabilo
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kursus secara online; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; Kursus-kursus pendidikan melalui internet;

Layanan pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-
line; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui suatu
jaringan global; Penyediaan pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi bahasa; jasa pendidikan dalam bentuk
kursus dan program di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa-jasa akademi bahasa; jasa-jasa pendidikan
korespondensi Bahasa Inggeris via situs Internet; jasa-jasa pengujian kecakapan bahasa; konsultasi di bidang pendidikan dan
hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan pelatihan; kursus bahasa; layanan juru bahasa; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pendidikan
dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pengajaran;
layanan pendidikan disediakan oleh perguruan tinggi; layanan sekolah bahasa; melakukan acara pendidikan; melakukan
kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan
dan pelatihan; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan forum pendidikan secara langsung;
mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan memimpin kelas,
lokakarya dan pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, konser, simposium,
seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan
pelatihan lebih lanjut; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur kursus
pendidikan; mengatur, memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan simposium untuk pelatihan bahasa;
menyediakan kursus pendidikan; menyediakan kursus pengajaran di bidang bahasa asing; menyediakan kursus pengajaran di
bidang matematika; menyediakan kursus pengajaran di bidang sains; menyediakan kursus pengajaran di bidang seni;
menyediakan kursus pengajaran di bidang teknik; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknologi; menyediakan kursus
pengajaran di tingkat pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran di tingkat perguruan tinggi; menyediakan kursus
pengajaran di tingkat sekolah menengah; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi atau
pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran online; menyediakan materi pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arab;
menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa; organisasi acara pendidikan;
organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer; organisasi kursus pelatihan; organisasi kursus
pembelajaran jarak jauh; organisasi les bahasa; organisasi pertunjukan pendidikan; pelatihan bahasa; penerjemah bahasa
isyarat; pengajaran bahasa; penyediaan kursus bahasa; penyediaan kursus pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan
secara langsung; penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh;
penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan seminar pendidikan; persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan
silabus, kursus, panduan belajar dan ujian; ujian pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/03/2022 23:55:53
540   EtiketDID2022017550

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sersan Sadikin Dukuh Santan RT.020 / RW.007, Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah, 57466

CV. ALUNA INDONESIA, ONANG FERI PRASTIO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALUNA BABY & KIDS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Daster anak-anak; Jaket anak-anak; Jumpsuit untuk anak-anak; Kain gurita bayi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi;
Pakaian anak-anak; Pakaian bayi; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian tidur untuk bayi; Sarung tangan
bayi; alas kaki bayi; atasan bayi; baju bayi; baju untuk anak-anak; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; celana bayi;
celana jeans untuk anak; celana panjang untuk bayi; celana popok bayi; dalaman jilbab; gaun bayi; gaun untuk anak
perempuan; gaun untuk anak-anak; jilbab; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; pakaian dalam anak-anak; pakaian
dalam untuk bayi; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi;
pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; piyama bayi; piyama untuk anak-anak; sepatu bayi rajutan; sweater bayi; syal dan
jilbab; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak===
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